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)(ቡኻሪ ዘግበዉታል

»«አሰጋገዴን አይታችሁ ስገዱ።

ዝግጅት፦ በሸይኽ ሙሀመድ ናስሩዲን አል-አልባኒ
ትርጉም፡- ኒዛሙዲን አወል

تلخيص ِ
صفة صالة النّبي
ُ

من التكبير إلى التسليم كأنك تراىا
أيتموني أصلي» رواه البخاري
«صلوا كما ر ُ

إعداد :محمد ناصر الدين األلباني (رحمو اهلل تعالى)
ترجمة :نظام ال ّدين ّأول
أمهري – إثيوبيا
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ማረፉያ፤ የሙስሉሞች መሇያ ምሌክት፤ አዛኝ የሆነው ጌታ ትዔዛዝ እና የምርጡ ነብይ
ኑዛዜ ነው።
ሶሊት ተቀባይነት እንዱኖረው እና የተሟሊ ምንዲ ያስገኝ ዘንዴ ዯንቡና ህግጋቱ ተሟሌቶ ነብዩ
ሲሰግደ በነበረው መሌክ መሰገዴ አሇበት

። የአሊህ መሌዔክተኛ

ኢማሙ አህመዴ በዘገ ቡት ሀዱስ፡-

«አንዴ የአሊህ አገሌጋይ (ባሪያ) ከስግዯቱ (ምንዲ) አንዴ አስረኛ፤ ወይም አንዴ ዘጠነኛ፣ ወይም አንዴ
ስምንተኛ... ወይም አንዴ ሁሇተኛ እንጂ ሊይመዘገብሇት ይችሊሌ ።» በማሇት ስርዒቱ ተጠብቆ ያሌተሰገዯ
ሶሊት የተሟሊ ምንዲ እንዯማያስገኝ ገሌጸዋሌና ። በተጨማሪም ቡኻሪ በዘገቡት ሀዱስ «አሰጋገዳን አይታችሁ
ስገደ።» በማሇት የሳቸውን የአሰጋገዴ ስርዒት መከተሌ ግዳታ መሆኑን ገሌጸዋሌ
። ስሇሆነም የታሊቁን
የአሊህ መሌዔክተኛ
የአሰጋገዴ ስርዒት መማር አማራጭ የላሇው ብቸኛ መንገዴ ነው ። ይህን ዔውቀት
የምንገበይባቸው የተሇያዩ መንገድች ቢኖሩም፤ በተሇይ ብዙ ሰዎች ሇዱን እዉቀታቸው ጊዜ ሰጥተው
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ሌንጠቀምባቸዉና በብዛትም የሶስተኛ ወገን እርዲታን የማይሹ በመሆናቸዉ - ጥሩ የእዉቀት ምንጭ ሉሆኑ
ይችሊለ።
በሰሊት ዙሪያ ምንም እንኳ በአረብኛ ቋንቋ የተፃፈ ብዙ መፅሏፌት ቢኖሩም አያላ የሀገራችን ህብረተሰብ
የአረብኛ ዔውቀቱ ውስን በመሆኑ ተጠቃሚ ሉሆን አሌቻሇም ። በመሆኑም የአማርኛ ትርጉም ማቅረብ ሇዚህ
አሳሳቢ ችግር መጠነኛ መፌትሄ መስጠቱ አጠያያቂ አይዯሇም ።
ይህን ከግንዛቤ በማስገባት «ተሌኺሱ ሲፇቲ ሶሊቲ ነቢይ

ሚነ ተክቢሪ ኢሇ ተስሉም » በሚሌ ርዔስ

በታሊቁ የኢስሊም ምሁርና የሀዱስ ሉቅ ሸይክ ሙሀመዴ ናስሩዱን አሌ
-አሌባኒ የተዘጋጀውን መፅሀፌ
ሇመተርጎም ተነሳሁ ። ይህንም መፅሀፌ የመረጥኩበት ዋነኛው ምክንያት አጠር ያሇ፤ ብዙ ጠቃሚ ነጥቦችን
ያዘሇ፤ አቀራረቡ ቀሊሌ እና ማንኛውም ሰው በቀሊለ ሉገነዘበው የሚችሌ በመሆኑ ነው
። ጸሀፉው ይህን
መፅሏፌ በመጀመሪያ በሶስት ትሊሌቅ ተከታታይ ጥራዞች አዘጋጅተው ዝርዝር መረጃዎችን አካትተው
ካቀረቡ በኋሊ ቀሊሌ እንዱሆንና በስፊት የዱን ተማሪዎች እንዱጠቀሙበት በማሰብ ወዯ አንዴ ጥራዝ
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አሳጠሩት። በኋሊም ብዙሃን ከመፅሏፈ ተጠቃሚ እንዱሆኑ ከፌተኛ ጉጉት ስሊዯረባቸው በጣም ቀሊሌና
አጭር በሆነ አቀራረብ በዚህ መሌክ አሳጥረው አዘጋጁት ።
በተጨማሪም የመጽሏፌቱን ጠቀሜታ ይበሌጥ ያጎሇብተው ዘንዴ በሶሊት ዙሪያ በተሇይ በአሰጋገዴ ዙርያ
የሚያጠነጥኑ በእውቅ ዒሉሞች (ኢብን ባዝ፣ ኡሰይሚን እና የሳኡዱ አረቢያ ቋሚ የፇትዋ ኮሚቴ ) የሰጡትን
ፇትዋዎች ከተሇያዩ መጻህፌት በመምረጥ በመጽሃፈ መጨረሻ ሊይ አካትቻሇሁ
። መጽሀፈ የአሰጋገዴ
ህግጋትን ብቻ የያዘ በመሆኑ የሰሊትን ትሩፊቶች በማብራራት ጽናትን ሇማሳዯግ እና ቀሌብን ሇመግራት
የሚጠቅም “ጥሪ ወዯ ሰሊት ” በሚሌ ርዔስ የተዘጋጀ መጽሀፌ በመተርጎም ሇንባብ ያበቃሁ ሲሆን አንባቢያን
ሁሇቱንም መጽሀፍች በማንበብ አንደን በአንደ እንዱያሟለ አዯራ እሊሇሁ።
በዚህ ትርጉም ስራ የመጽሏፈን መሌዔክት ይዘቱን ሳሌሇውጥ ሇማስተሊሇፌ ጥረት አዴሪጊያሇሁ ። ይሁን
እንጂ በስራው ዉስጥ ግዴፇቶች ሉኖሩበት ይችሊሌና የአንባቢያን አስተያየት እና እርምት እንዲይሇየኝ አዯራ
እሊሇሁ። መጽሀፈን አዘጋጅቶ በማሣተሙ ሂዯት ትብብር ያዯረጉሌኝን ሁለ ሳሊመሰግን አሊሌፌም። አሊህ
ይህንን ስራዬን የእርሱን ምንዲ ብቻ ተፇሌጎ የተሰራ እና ሇአንባቢያን ጠቃሚ ያዯርገው ዘንዴ እማጸነዋሇሁ ።
አሊህ የሰሊትን ዯንብና ስርዒት ጠብቀን ነብዩ
ሲሰግደት እንዯነበረው- የምንሰግዴ ያዴርገን ።
ኒዛሙዱን አወሌ
አዴራሻ:- E-mail:- rehu2000@gmail.com، nizawol@yahoo.com
ረመዲን 1431 ዒ.ሂ
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የፀሐፊዉ አጭር የህይወት ታሪክ
ሙሀመዴ ናስሩዱን አሌ -አሌባኒ ከዯሃ ቤተሰብ የቀዴሞው የአሌባኒያ ዋና ከተማ በነበረችው ችኮዴራ
በ1332ዒ.ሂ(1914 G.C) ተወሇደ። አባታቸው ሀጅ ኑህ ነጃቲ አሌ
-አሌባኒ የኢስሊምን ህግ
(ሸሪዒ)
በኢስታምቡሌ ያጠኑ የአሌባኒያ ምሁር ነበሩ
። ቤተሰቦቻቸውም በጊዜው በአሌባኒያ በነበረው አሇማዊ
(Secularist) መንግስት አስተዲዯር ባሇመስማማታቸው ወዯ ዯማስቆ ተሰዯደ ። በዯማስቆም የመጀመሪያ ዯረጃ
ትምህርታቸውን አጠናቀቁ ። በተጨማሪም ቁርዒን፣ የቁርዒን አነባብ ሰርዒት
(ተጅዊዴ)፣ የአረብኛ ቋንቋ፣
የሃነፉያ መዝሀብ እና ላልች ተዛማች የሃይማኖት ትምህርቶችን የአባታቸው ጓዯኞችን ጨምሮ ከተሇያዩ
የኢስሊም ምሁሮች ተማሩ።
ሙሀመዴ ናስሩዱን አሌ -አሌባኒ ከአባታቸው የሰዒት ጥገና ሙያን ተምረዋሌ ። በንግዴ ስራም በጣም
የተካኑ ነበሩ ። 20 ዒመት ሲሞሊቸው በሀዱስ እና ተዛማች ትምህረቶች ጥሌቅ ጥናት
(specialization)
ማዴረግ ጀምሩ ። አባታቸው ቀሇሌ ያሇ የትምህርት ዘርፌ እንዱያጠኑ በመፇሇግ የሀዱስ ጥናታቸውን
ቢያጣጥለባቸውም አሌባኒ ግን ፅኑ ፌሊጎታቸው መሆኑን ገሇጹ
። የሀዱስ ጥናታቸውንም የተሇያዩ
መጽሏፌቶችን በመግዛትና መግዛት ያሌቻለትን ከታዋቂው ዯማስቆ ውስጥ ከሚገኘው አዝ
-ዛሂሪያህ
ኢስሊማዊ ቤተ -መፅሏፌት በመዋስ በስፊት ቀጠለበት
። በስራቸውም በጣም በመመሰጣቸው አንዲንዳ
ሱቃቸውን ዘግተው ፇሳሽ ምግብ ብቻ ይዘው ሇ 12 ሰዏታት ያህሌ (ሇሰሊት ብቻ እየወጡ ) በቤተ-መፅሏፌት
ውስጥ ይቆዩ ነበር ። ይህን የንባብ ፌቅራቸዉን የተገነዘቡት የቤተ -መፅሏፌቱ ሀሊፉዎች አሌባኒ በፇሇጉት
ሰዒት ገብተው እንዱያነቡ የቤተ -መፅሀፌቱን የበር ቁሌፌ እና ምቹ የሆነ ሌዩ የንባብ ክፌሌ ሰጧቸው
።
ከጧት ጀምሮ እስከ ኢሻዔ ሶሊት ዴረስ በዚሁ ቤተ -መጻህፌት ውስጥ የተሇያዩ ስራዎችን እየሰሩ መቆየት
ጀምሩ። በዚህም ወቅት አብዛኛው ያሌታተመ በርካታ ጠቃሚ ስራዎችን ሇህብረተሰቡ አበረከቱ ። ሇህትመት
የበቁ ከ 70 የሚበሌጡ ባሇ አንዴ እና ባሇ ብዙ ጥራዝ መጻህፌትን ሇሙስሉሙ ህብረተሰብ አበርክተዋሌ።
ከተወሰነ ጊዜ በኋሊም የተሇያዩ የአቂዲ፤ ፉቂህ፣ ኡሱሌ እና ሀዱስ መጽሏፌቶችን በየሳምንቱ ሇሁሇት
ሰዒታት ሇዩኒቨርስቲ ተማሪዎችና ፕሮፋሰሮች ማስተማር ጀመሩ ። ወርሃዊ የዲዔዋ ጉዞ ወዯ ተሇያዩ የሶሪያና
የጆርዲን ከተሞች እንዱዯረጉ ያስተባብሩም ነበር ።
ብዙ ሰራዎቻቸው ከታተሙ በኋሊ በመዱና ኢስሊሚክ ዩኒቨርስቲ የሀዱስ መምህር እንዱሆኑ ተመረጡ ።
ሇሶስት ዒመታትም (ከ1981-1383 ዒ.ሂ) የዩኒቨርስቲው የመምህራን የቦርዴ አባሌ በመሆን አገሌገለ
።
በኋሊም ወዯ ሀገራቸው በመሄዴ በወቅቱ የነበራቸውን ሱቅ ሇወንዴማቸው በመስጠት ወዯ ቀዴሞው የአዝ ዛሂርያህ ቤተ መጽሏፌት ጥናታቸው ተመሇሱ ።
አሌ-አሌባኒ ዯዔዋ በማዴረግና በማስተማር ብዙ ሃገራትን ጎብኝተዋሌ ። ከነዚህም ውስጥ ኳታር፣ ግብጽ፣
ኩዌት፣ የተባበሩት አረብ ኤሜሬት፣ ስፔን እና እንግሉዝ ተጠቃሾች ናቸው ። አብዛኛውን በሀዱስና ተጓዲኝ
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በሆኑ ዘርፍች ሊይ ያተኮሩ ወዯ
100 የሚሆኑ የተሇያዩ የጽሁፌ ስራዎችን ሇሙስሉሙ ማህበረሰብ
አበርክተዋሌ። ከዚህም ውስጥ
70 ያህለ ሇእትም በቅቷሌ ። ብዙ ታዋቂ ተማሪዎችንም አፌርተዋሌ
።
ከነዚህም ውስጥ ሸይክ ረቢዔ ኢብን ሃዱ አሌ መዴኸሉ፣ ሸይክ ሀምዱ አብደሌ መጂዴ፣ ሸይክ ሙቅቢሌ
ኢብን ሃዱ ፣ ሸይክ ሙሀመዴ ጀሚሌ ዘይኑ፣ ሸይክ አሉ ሀሰን አብደሌሀሚዴ አሌ-ሀሇቢ እና ሸይኽ
መሽሁር ሀሰን ሰሌማን ጥቂቶቹ ናቸው ።
አሊህ ይዘንሊቸውና እኒህ ተተኪ ያሌተገኘሊቸው የዘመናችን የሀዱስ ምሁር በ88 አመታቸው
በ1420 ዒ.ሂ
(1999 G.C) ከዚህች አሇም በሞት ተሇዩ።

የኢስላም ምሁራን ስሇ አልባኒ ከተናገሩት


አሌባኒ የ20ኛው ክፌሇ ዘመን ታሊቁ የኢስሊም ምሁር ነው ።

(ከአብዛኛዎቹ ምሁሮች )
 “አሌባኒ ሀቅን የሚረዲ እና ባጢሌን የሚጋፇጥ የሱና ሰው ነው”
(የቀዴሞ የሳዐዴ አረቢያ ሙፌቲ ሸይኽ ሙሀመዴ ኢብራሂም አሌ ሸይኽ)
 “ሸይኽ አሌባኒ ከሱና ተጣሪዎችና ረዲቶች ሀዱስን ጠብቆ ሇማቆየት ታሊቅ ተጋዴል ከሚያዯርጉ
ሙጃሂድች አንደ ነው።” (አብደሌ-አዚዝ ኢብን ባዝ)
 “በዘመናችን በሀዱስ እውቀት ታሊቁን ሙሀመዴ ናስሩዱን አሌ -አሌባኒ የሚያክሌ ሰው አሊየሁም ።"
(አብደሌ-አዚዝ ኢብን ባዝ)
 “ከሸይኽ አሌባኒ ጋር በአካሌ ካዯረኳቸው ጥቂት ቆይታዎች የተረዲሁት ሱናን ሇመተግበር እና
የእምነትንም ይሁን የተግባር ቢዴዒዎችን ሇመዋጋት ከፌተኛ ፌሊጎት እንዲሊቸው ነው።
መጽሀፌቶቻቸዉን በማንበብም ይህንንኑ ተረዴቻሇሁ። በተጨማሪም የሀዱስን ሰነዴ እና ቃሊት
በጥሌቀት የሚያዉቁ ከመንሀጅም አንጻር ታሊቅ ሰው ሲሆኑ ሰዎች ወዯ ሀዱስ ጥናት እንዱዞሩ
በማዴረግ ረገዴ በመጽሀፌቶቻቸው አሊህ ብዙ ሰዎችን ተጠቃሚ አዴርጓሌ።ይህ ዯግሞ
ሇሙስሉሞች ታሊቅ ዉጤት ነው። አሊህ የተመሰገነ ይሁን”
(ታሊቁ አሉም ሙሀመዴ ቢን ሳሉህ አሌ-ዐሰይሚን)
 “አሌባኒ…
በሀዱስ
የእዉቀት
ዘርፌ
እጅግ
ሰፉ
የሆነ
እውቀት
ባሇቤት
ነው”
(ታሊቁ ሙሀዱስ ሀማዴ አሌአንሷሪ)
 ሼይክ ሙሀመዴ ናስሩዱን አሌ -አሌባኒ ብርቅዬና ሌዩ ተሰጥኦ ካሊቸው የዘመናችን ታሊሊቅ ምሁሮች
አንደ ናቸው።
(ዚያዴ ኢብን ፇያዴ )
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የመሌዔክተኛው ፇሇግ (ሱና) ዲግም ሕይወት እንዱዘራ ሙለ ሕይወታቸውን ከሰጡት ሰዎች
ውስጥ አንደ ወንዴማችን ሙሀመዴ ናስሩዱን አሌ -አሌባኒ ነው።
(ሙሂቡዱን አሌ-ኸጢብ)
 በዚህ ዘመን አሌባኒ የሱና ምሌክት ሆነዋሌ
(ሸይኽ ሀሙዴ አቱወይጂሪይ)

አሌባኒ ሱናን ያገሇገሇ ታሊቅ አሉም ነው። አቂዲዉም መሌካም ነዉ... በእውነቱ አሌባኒ
በዚህ ዘመን ሌዩ ከሆኑ እና ሱናን ከማገሌገሌ አንጻር ሌዩ አስተዋጽኦ ካበረከቱ ኡሇማዎች አንደ
ነው።
(ሸይኽ አብደሌሙህሲን አሌ ዒባዴ)


 ሲፇቲ ሶሊቲ ነቢይ














ሇህትመት ከበቁት መጽሐፎቻቸው በጥቂቱ

ሚነ ተክቢር ኢሇ ተስሉም (የነብዩ የሰሊት አሰጋገዴ)

አት-ተርጊብ ወት-ተርሂብ (ከቅጽ 1-4)
አት-ተስፉያህ ወት-ተርቢያህ
ሰሂህ ወዯኢፌ ሱነን አቢዲውዴ (ከቅጽ 1-4)
ሰሂህ ወዯኢፌ ሱነን ኢብን ማጃህ (ከቅጽ 1-4)
ሰሂህ ወዯኢፌ ሱነን ቲርሙዚይ (ከቅጽ 1-4)
አሌ-አቂዯቱ ጠሃዊየህ (ሸርህ ወት-ተዔሉቅ)
ሲሌሲሉቱሌ አሀዱስ አስ-ሰሂሀህ (ከቅጽ 1-11)
ሲሌሲሇቱሌ አሀዱስ አድኢፌህ (ከቅጽ 1-14)
ሶሊቱ ተራዊህ
አህካሙሌ ጀናኢዝ (የቀብር ስርዒቶች)
አዲቡ ዘፊፌ (የጋብቻ ስርዒቶች)
አተወሱሌ አንዋዐሁ ወአህካሙሁ (የተወሱሌ አይነቶችና ብይኖቻቸው)
ተህሪሙ ኣሊቲጠረብ (የሙዚቃ መሳሪያዎች ሀራምነት)
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መግቢያ
በአሊህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው
።
ምስጋና ሇአሊህ ተገባው ። እናመሰግነዋሇን፤ እገዛን እንጠይቀዋሇን፤ ምህረትን እንሇምነዋሇን
።
ከነፌሶቻችን ጥፊት እና ከክፈ ተግባራችን በአሊህ እንጠበቃሇን ። አሊህ የመራውን ማንም አያጠመውም፤
የጠመመን ወዯ ቅን መንገዴ የሚመራው የሇም ። ከአሊህ ላሊ የሚመሇክ አሇመኖሩን፣ ብቸኛ እና አጋር
የላሇው መሆኑን፤ ሙሀመዴም
አገሌጋዩና መሌዔክተኛው መሆናቸውን እመሰክራሇሁ ።
ብዙ ወንዴሞቼና ጓዯኞቼ «ሲፇቲ ሶሊቲ ነቢይ

ሚነ ተክቢር ኢሇ ተስሉም

» የሚሇውን መፅሀፋን

መሌዔክቱ ሇማንኛውም ሰው ግሌፅ በሆነ መሌኩ እንዲቀናጀው እና ይዘቱን እጥር ምጥን አዴርጌ
እንዲቀርበው አስተያየት ሰጥተውኝ ነበር ። ይህን አስተያየት መሌካም ሆኖ በማግኘቴ እና በውስጤ ሲመሊሇስ
ከነበረው ሀሳብ ጋር በመጣጣሙ በኢሌም ስራ ከተጨናነቀው ጊዜዬ ትንሽ በመቀነስ ስኬታማነቱ ሌዐሌና
ከጉዴሇት የጠራው ጌታዬ የእርሱ ምንዲ ብቻ ተፇሌጎ
(በኢኽሊስ) የተሰራ እና ሙስሉም ወንዴሞቼንና
እህቶቼን የሚጠቅም እንዱያዯርገው በመሇመን የአቅሜን ያህሌ ሇመስራት ተቻኮሌኩ ።
በቀዴሞ መጽሀፌ ያሌተካተቱ እና ጥቅም ያስገኛለ ብዬ የገመትኳቸውን አንዲንዴ ተጨማሪ ነጥቦች
አካትቻሇሁ። አንዲንዴ ጥቅሌ በሆነ ሀዱስ የተገሇፁ ቃሊትን እንዱሁም ውዲሴዎችን (አዝካርችን) በማብራራት
ሌዩ ትኩረት ሰጥቻቸዋሇሁ፤ ሇያንዲንደ ክፌሌ ዋና ርዔሶችን በማዴረግ ከርዔሶቹም ስር በዛ ያለ
ተጨማሪ
ማብራሪያ እንዱሰጡ በማሰብ ንዐስ ርዔሶችን አዴርጊያሇሁ፤ እያንዲንደንም ነጥብ በተከታታይ በቁጥር
አስፌሪያቸዋሇሁ። በተጨማሪም ማዔዘን (ሩክን)፣ ግዳታ (ዋጂብ) በማሇት ከያንዲንደ ነጥብ ጎን ሁክሙን
(ፌርደን) አብራርቻሇሁ። ሁክሙን ከመግሇጽ የተቆጠብኩት ሁለ
ሱና ነው ። ሱና ወይም ዋጂብ
መሆናቸውን በእርግጠኝነት ሇመናገር አዲጋች የሆኑ ነጥቦችንም ከመግሇጽ ተቆጥቢያሇሁ ።
ሩክን (ማዔዘን)፡- ማንኛውም ስራ ማዔዘኑ ከተሟሊ ስራው ተቀባይነት ይኖረዋሌ። ማዔዘኑ ካሌሟሊ ግን ያ
ስራ ውዴቅ ይሆናሌ። ሇምሳላ፡- ሩኩዔ የሶሊት ማዔዘን ነው። ሰጋጁ ሩኩዔን ካጓዯሇ ሰሊቱ ውዴቅ ይሆናሌ ።
ሸርጥ (ቅዴመ-ሁኔታ)፡- እንዯ ማዔዘን ሆኖ ነገር ግን የዋናው ተግባር አካሌ አይዯሇም ።
ሇምሳላ፡- ውደዔ የሶሊት ሸርጥ ሲሆን ያሇ እሱ ሶሊቱ ተቀባይነት የሇውም ። (ነገር ግን ዉደዔ የሰሊት አካሌ
አይዯሇም።)
ዋጂብ (ግዳታ)፡- በሀዱሰ እና በቁርዒን የመጣ ትዔዛዝ ሆኖ ማዔዘን ወይም ቅዴመሁኔታ ሇመሆኑ መረጃ
ያሌተገኘሇት ሲሆን የተገበረው ይመነዲሌ ። ያሇ አሳማኝ ምክንያት (ዐዝር) የተወው ይጠየቅበታሌ ።ከፇርዴ
ጋር አንዴ አይነት ትርጉም አሇው ። የተሇያዩ ሇመሆናቸው መረጃ የሇም ።

የነብዩ

አሰጋገድ

ሱና፡- መሌዔክተኛው

1
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አብዛኛውን ጊዜ ወይም ሁሌ ጊዜ ጌታቸውን የሚያመሌኩበት ተግባር ሲሆን

በግዳታነቱ ያሊዘዙት ነው ። የተገበረው ይመነዲሌ፤ የተወው አይቀጣም ወይም አይወቀስም ። አንዲን ሰዎች
(ሱናን የተወ ምሌጃ እንዯማያገኝ መረጃ አዴርገው የሚያቀርቡት ) «መንተረከ ሱነቲ ሇንተንፇአሁ ሸፊአቲ።»
ማሇትም፡- «ሱናዬን የተወ ምሌጃዬ አይጠቅመውም ።» የሚሇው ሏዱስ የመሌዔክተኛው
ንግግር
ሇመሆኑ ማረጋገጫ አሌተገኘም
ወሬን መሌዔክተኛው

(ሰሂህ አይዯሇም )። መሌዔክተኛው

ያሌተናገሩትን ወይም ያሌተረጋገጠ

እንዱህ ብሇዋሌ ብል መዘገብ በጣም የተወገዘ ተግባር ነው ። መሌዔክተኛውም

«እኔ ያሌተናገርኩትን እንዯተናገርኩ አዴርጎ በማውራት በኔ ሊይ የዋሸ መቀመጫውን እሳት ውስጥ ያዘጋጅ
።
» በማሇት የወንጀለን ክብዯት ገሌጸዋሌ ።
እዚህ ሊይ ግሌፅ አዴርጌ መናገር የምፇሌገው በዋነኛው መፅኃፋም ሆነ በዚህኛው ከአራቱ መዝሀቦች
የትኛውንም በተናጠሌ አሌተከተሌኩም ። እኔ የተከተሌኩት እነዚያ ትክክሇኛ የመሌዔክተኛው
ንግግር

ሲመጣሊቸው የሚቀበለ የሆኑትን የሃዱስ ባሌተቤቶች (አህለሌ ሃዱስ ) መንገዴ ነው ። የእነሱም መንገዴ
(የመሌዔክተኛውን
ትክክሇኛ ንግግር ብቻ ሊይ የተመረኮዘ በመሆኑ ) ከላልች መዝሃቦች የተሻሇና ጠንካራ
ነው። በዚህ እውነታ ሊይም የየትኛውም መዝሃብ ተከታዮች መስክረዋሌ
። ከነዚህም ውስጥ አቡ ሀሰናት
ሉሌ-ከንዊይ የሃነፉያ መዝሃብ ተከታይ የሆኑት አንደ ናቸው
። እንዱህ በማሇት ምስክርነታቸውን
ሰጥተዋሌ። «እንዳታ እነሱ የመሌዔክተኛው
ወራሽ፤ እውነተኛ የህግጋቱ (ሸሪዒ) ተወካይ ሆነው ሳለ።

አሊህ በትንሳዓ ቀን ከነሱ ጋር ይሰብስበን ። በነሱ ውዳታና መንገዴ ሊይ ሳሇንም ህይወታችን ትሇፌ

።»

ኢማሙ አህመዴ ኢብን ሀምበሌም (አሊህ ይዘንሊቸውና ) ይህን በተመሇከተ ጥቂት ስንኞችን ቋጥረው ነበር።
ትርጉሙን እንሆ፤
የሙሀመዴ
ሀይማኖት ንግግሩ ሀዱሶቹ *** ሇወጣቱ ምንኛ ያማረው መንገዴ ፊናዎቹ ከሀዱስ እና
ከባሌተቤቶቹ ውጪ ምንም አትሻ *** ልጂክ ላሉት ሲሆን ሀዱስ ግን ብርሃን ነው
መንገዴ ፊና ማወቅ ተስኖታሌ *** ፀሃይ ወጥታ ብርሃኗን ፇንጥቃ ሳሇች

ወጣቱ የቅናቻን

ሙሀመዴ ናስሩዱን አሌ-አሌባኒ
ዯማስቆ- ሰፇር -26 -1392 ዒ.ሂ. (1963 ዒ.ሌ)

1

ይህ ቃሌ በተዯጋጋሚ ጥቅም ሊይ የዋሇ ሲሆን በሁለም ቦታዎች ሊይ የሚያመሇክተው ነብዩ ሙሀመዴን ነው ። ከአጠገቡ በአረብኛ
የሚቀመጠው ምሌክትም "የአሊህ ሰሊምና እዝነት በእርሳቸው ሊይ ይሁን" ማሇት ነው።

የነብዩ
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ወደ ቂበላ (ካዕባ አቅጣጫ) መዞር
1. አንተ ሙስሉም ሆይ ! ሶሊትን ሇመስገዴ በተነሳህ ጊዜ ባሇህበት ቦታ ሆነህ በፇርዴም ሆነ በሱና ሶሊቶች
ወዯ ቂብሊ ዙር። ይህም ከሶሊት ማዔዘናት አንደ ነው ። ሶሊት ያሇ እሱ ተቀባይነት የሇውም ።
2. ወዯ ቂብሊ መዞር ግዳታ የማይሆንባቸው ሁኔታዎች፡
 የፌራቻ ሶሊትን (ሶሊተሌ ኸውፌ) ሇሚሰግዴ እና በብርቱ ጦርነት ሊይ ሊሇ፤

ወዯ ቂብሊ መዞር የማይችሌ፡- ሇምሳላ በሽተኛ ሰው፣ በመርከብ፣ በመኪና ወይም በአውሮፕሊን
ሊይ እየተጘዘ ሳሇ የፇርዴ ሶሊት ወቅት ያሌፇኛሌ ብል የፇራ
2
 በእንስሳት ወይም በላሊ መጓጓዣ እየሄዯ ሱናን ወይም ዊትርን የሚሰግዴ ሰው ተክቢረተሌ ኢህራም
ሲያዯርግ -ከተመቸው- ወዯ ቂብሊ ቢዞር ይወዯዲሌ። ከዚያም ወዯ ሚጓዝበት አቅጣጫ ይዞራሌ ።
3. ካዔባ አጠገብ ሆኖ ካዔባን ሇሚመሇከት ቀጥታ ወዯ ካዔባ ዞሮ መስገዴ ግዳታው ሲሆን ካዔባ አጠገብ
ሇማይገኝ ዯግሞ ወዯ አቅጣጫው ይዞራሌ ።

በስህተት ከካዕባ አቅጣጫ ውጪ ዞሮ መስገድ

4. በዯመና ወይም በላሊ ምክንያት ቂብሊ ጠፌቶበት አቅጣጫውን ሇማግኘት የተቻሇውን ያህሌ ጥረት
አዴርጎ (ሳይሳካሇት) ወዯ ላሊ አቅጣጫ ዞሮ ቢሰግዴ ሰሊቱ በቂ ነው ። መዴገም አይጠቅበትም ።
5. እየሰገዯ ሳሇ ታማኝ የሆነ ሰው መጥቶ ትክክሇኛውን አቅጣጫ ካመሊከተው -ወዯ ትክክሇኛው አቅጣጫፇጥኖ መዞር አሇበት።

2.ቂያም
6. ቆሞ መስገዴ ግዳታ (ዋጂብ) እና ከሶሊት ማዔዘን(ሩክን) ነው ።ሇሚከተለት ሲቀር፡ በብርቱ ጦርነት ሊይ፣ የስጋት ሰሊት «ሶሊተሌ ኸውፌ» የሚሰግዴ ሰው፡- እየጋሇበ መስገዴ ይፇቀዴሇታሌ ።
 መቆም የማይችሌ በሽተኛ የሆነ ሰው፡- ከቻሇ ቁጭ ብል ካሌሆነም ተጋዴሞ መስገዴ ይችሊሌ።
 ሱናን የሚሰግዴ ሰው ፡- በመጓጓዣው እየተጓዘ፤ ከፇሇገም ቁጭ ብል መስገዴ ይችሊሌ
። ጭንቅሊቱን
በማጎንበስ ሩኩዔን እና ሱጁዴን ያዯርጋሌ
። በሽተኛም ከሆነ እንዱሁ- ሱጁደን ከሩኩዔ አንጻር ዝቅ
ያዯርጋሌ።
7. ተቀምጦ ሇሚሰግዴ ሰው ሱጁዴ ሇማዴረግ በመሬት ሊይ ከፌ ያሇ ነገርን ማስቀመጥ አይችሌም
።
ጭንቅሊቱን መሬት አስነክቶ ሱጁዴን ማዴረግ ካሌቻሇ -ከሊይ እንዯ ተጠቀሰው- ሱጁደን ከሩኩዐ ዝቅ
አዴርጎ በማጎንበስ ይሰግዲሌ ።
2

የሶሊት መግቢያ የሆነው የመጀመሪያው ተክቢራ
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በመርከብ ወይም በአውሮፕላን ላይ መስገድ

8. በመርከብም ሆነ በአውሮፕሊን ሊይ የፇርዴ ሶሊቶችን 3 መስገዴ ይቻሊሌ።
9. ቆሞ ሇመስገዴ መውዯቅን ከፇራ ቁጭ ብል መስገዴ አሇበት ።
10. ሽማግላ ሆኖ አቅም ካጣ ወይም አካለ ከዯከመ ምርኩዝ አሌያም ምሰሶ ተዯግፍ መቆም ይችሊሌ ።

ቆሞም ተቀምጦም መስገድ
11. የላሉትን ሶሊት (ዊትር) ያሇ ምንም ምክንያት
(ዐዝር) ቆሞ፣ ተቀምጦ፤ ወይም እያፇራረቀ (ቆሞም
ተቀምጦም) መስገዴ ይችሊሌ ። (ሇምሳላ) በመጀመሪያው ረከዒ ሊይ ቁጭ ብል ቁርዒንን ማንበብ
ይጀምራሌ። ከዚያም ሩኩዔ ሳያዯርግ ይቆምና መቅራቱን ይቀጥሊሌ፤ የሚቀራውን ሲጨርስ ሩኩዔ
ከዚያም ስጁዴ ያዯርጋሌ። በሚቀጥሇውም ረከዒ በእንዯዚሁ አይነት ይቀጥሊሌ ።
12. ቁጭ ብል ሲሰግዴ እግሩን አዯራርቦ ወይም ላሊ በሚመቸው አይነት አቀማመጥ ይቀመጣሌ ።

በጫማ መሰገድ
13. በባድ እግሩ መስገዴ እንዯሚችሇው ሁለ ከነጫማውም መስገዴ ይችሊሌ ።
14. በሊጩ ሁሇቱንም እንዯ ተመቸው እያፇራረቀ መጠቀሙ ነው
። ይህ እንዲይሆን የሚያዯርግ ሁኔታ
እስካሌተከሰተ ዴረስ -እንዱያወሌቅ ወይም እንዱሇብስ አይገዯዴም
። በባድ እግሩ ከሆነ በዚያው
ይሰግዲሌ። በጫማም ከሆነ ከነጫማው ይሰግዲሌ ።4
3

ግዳታ የሆኑ -በቀን አምስት ጊዜ የሚሰገደት ሰሊቶች (ተርጓሚው)።
4 በጫማ መስገዴ ከሱና እንዯሚቆጠር ግሌጽ ሆኖ ሳሇ ነገር ግን የመስጂዴ ምንጣፍችን በጫማ ማቆሸሽ ግን ተገቢ አይዯሇም። ሱዐዴ አዘማናን
ባዘጋጀው “አሌ-አህካም አሸርዑያህ ሉነዔሌ ወሌኢንቲዒሌ” በተባሇው መጣጥፌ እንዯሰፇረው ሸይኽ አሌባኒ እንዱህ ብሇዋሌ ”ሰሇፌይ ወንዴሞቼ
በዚህ ጉዲይ ሊይ-በተነጠፈ መስጂድች ዉስጥ በጫማ መስገዴን በተመሇከተ- እንዲያከሩ መክሬያሇሁ። ምክኒያቱም በዘመናችን ባለት ቆንጆ
ምንጣፍች በተነጠፈባቸው መስጅድችና የነብዩ
መስጅዴ በመጀመሪያ ዘመኑ በነበረበት ሁኔታ መካከሌ ሌዩነት ስሊሇ ነው። ይህንንም ከዚህ ጋር
ከሚሄዴ ላሊ የሱና ምሳላ ጋር አቆራኘሁሊቸው። ነብዩ

እየሰገዯ አኽታ ወይም ምራቅ የመጣበት ሰው ወዯ ግራ ወይም ከእግሮቹ ስር

እንዱተፊ አዘዋሌ። ይህ ግሌጽ በሆነ መሌኩ የመስጅደ ወሇሌ አሸዋ ወይም ጠጠር ከሆነ ነው። ዛሬ ግን የመስጅዴ ወሇልች ሊይ ምንጣፍች
ተዘርግቷሌ፤ ስሇዚህም ምንጣፌ ሊይ መትፊት ይቻሊሌ እንዯማይለት በጫማ መስገዴም እንዱሁ ነው” ይህንኑ ሀሳብ ከሸይኽ አሌባኒ በፉት አሌ
ኢማም አህመዴ ብሇዉት ነበር። ኢብኑ ረጀብ የቡኻሪን ሀዱሶች ባብራሩበት መጽሀፊቸው ፇትሁሌባሪ እንዱህ ብሇዋሌ ”በክር ኢብኑ ሙሀመዴ
እንዱህ ብሇዋሌ፡ ሇኢማም አህመዴ እንዱህ አሌኳቸው፤ አንዴ ሰው መስጅዴ ዉስጥ እየሰገዯ ቢተፊና በእግሩ መሬት ሊይ ቢያሸው ምን
ይመስሌዎታሌ? እንዱህም መሇሱሌኝ፤ የሀዱሱ መሌዔክት ይህ ብቻ አይዯሇም። አሁን መስጂድች ዉስጥ ሰላን ተነጥፍባቸዋሌ እንዯዴሮ
አይዯለም።” በዘመናችን የኖሩ ታዋቂ ዐሇማዎችም ይህንኑ ጥሌቅ ማስተዋሌ ያሇበት ምክር ሰጥተዋሌ። ሇማመሳከር ተከታዮቹን ምንጮች
ይመሌከቱ፤ የሳዐዱ አረብያ ቋሚ የፇትዋ ኮሚቴ (ቅጽ 6/ ገፅ 213-216) / ሸይኽ አብደሌዒዚዝ ኢብኑ ባዝ (ፇታዋ ኑሩን አሇዯርብ ቅጽ 9 / ገፅ
362 ጥያቄ 164) ሸይኽ ሙሀመዴ ቢን ሳሉህ አሌ-ዐሰይሚን (መጅሙዔ ፇታዋ ቅፅ 12/ 310) (ተርጓሚው)

የነብዩ
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15. ጫማውን ካወሇቀው በቀኝ ጎኑ ማስቀመጥ የሇበትም ። በግራ በኩሌ የሚሰግዴ ሰው ከላሇ በግራ ጎኑ፤
ካሌሆነም በሁሇት እግሮቹ መሀሌ ያስቀምጠዋሌ ። ከነብዩ
የተገኘው ትክክሇኛው ተግባር ይህ ነው ።5

የኹጥባ መድረክ(ሚምበር) ላይ መስግድ6
16. ሇሰሊት አሰጋጅ ኢማም ሰዎችን ሇማስተማር እንዯ ሚንበር ባሇ ከፌ ያሇ ቦታ መስገዴ
ይፇቀዴሇታሌ።
አሊሁ አክበር ባማሇት በሚንበሩ ሊይ ይቆማሌ፤ እዚያው ሚንበሩ ሊይ ይቀራሌ ሩኩዔም ያዯርጋሌ
።
ሱጁዴ ማዴረግ እንዱችሌ ወዯ ኋሊ በመመሇስ በሚንበሩ መነሻ መሬት ሊይ ሱጁዴ ያዯርጋሌ
።
የሚቀጥሇውንም ረከዒ ወዯ ሚንበሩ በመመሇስ በተመሳሳይ ሁኔታ ይጨርሳሌ ።

ሱትራ አድርጎ መስገድ
17. ከፉት ሇፉቱ ሱትራ (ከሇሊ) አዴርጎ መስገዴ ግዳታው ነው

። መሌዔክተኛው

በሚከተሇው

ንግግራቸው እንዱህ ብሇዋሌና፡ » فإن أبى فلتقاتلو فإن معو القرين يعني الشيطان،  وال تدع أحداً يمر بين يديك،"ال تصل إال إلى سترة

”ከሇሊ(ሱትራ) አዴርገህ ካሌሆነ በስተቀር አትስገዴ ። ከፉት ሇፉትህ (በከሇሊውና በአንተ መሀሌ ) የሚያሌፌን
ማንም አካሌ አታሳሌፈ፤ እንቢ ካሇ የታገሇው ። ሰይጣን ከእርሱ ጋር ተቆራኝቷሌና።”
ይህም ንግግራቸው በጥቅለ ስሇተገሇጸ የሚሰግዯው
በመስጊዴ ውስጥም ሆነ ከመስጊዴ ውጪ፤ መስጊደ
ትሌቅም ሆነ ትንሽ (ከሇሊ ከማዴረግ አንጻር ) ሌዩነት እንዯላሇው ያሳያሌ ።
18. ነብዩ
አዘዋሌና፤ ወዯ ከሇሊውም መጠጋት ግዳታ(ዋጂብ) 7 ነው።
19. ነብዩ

ሱጁዴ በሚያዯርጉበት ቦታ እና በግዴግዲው መሀከሌ ያሇው ክፌተት በግ ሉያሳሇፌ የሚችሌ

ያህሌ ብቻ ነበር። ይህን የተገበረ በእርግጥ ግዳታውን ተወጥቷሌ ።8

5 ከዚህም በሁለም እኔ ባየኋቸው የሶሪያ መስጊድችም ሆነ በላልች መስጊድች ከግርግዲ ወይም ከምሰሶ ርቀው የሚሰግደ ሰዎች
ከመሌዔክተኛው
ትእዛዝና ተግባር መዘናጋታቸው እንጂ ላሊ አሇመሆኑን እንረዲሇን ።
5 ይህ የነቢዩ

ሀዱስ ጫማን ፉት ሇፉት ማስቀመጥ እንዯማይቻሌ በግሌፅ ያመሊክታሌ ። ነገር ግን ብዙ ሰጋጆች ጫማቸውን ፉት ሇፉታቸው

በማስቀመጥ ይህን ስርዒት ሲተሊሇፈ ይታያለ ።
6 አቡዲዉዴ በዘገቡት ሀዱስ አሰጋጅ ኢማም ከሰጋጆች በሊይ ከፌ ያሇ ቦታ ሊይ መስገደ የተከሇከሇ ነው። ሆኖም ግን ሇማስተማር ከሆነ
ሁሇቱንም በመፇጸም ሱጁዴ ሲያዯርግ ወዯመሬት ዝቅ ይሊሌ። (ተርጓሚው)
7
ጸሀፉው በመግቢያው ሊይ እንዯገሇፁት ዋጅብን መተው ሌክ ሩክንን እንዯመተው ሰሊትን አያበሊሽም ቢሆንም ካሇምንም ምክኒያት ሱትራን
የሚተው ሰው ይጠየቅበታሌ። ይህንን ሸይኹ በፇትዋቸው ገሌጸዉታሌ። የሰሊቱን ምንዲ ም ሉያጎዴሌ ይችሊሌ። (ተርጓሚው)

የነብዩ
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የከሇልው ከፍታ ልክ

20. ከሇሊው ከመሬት አንዴ ወይም ሁሇት ስንዝር ያህሌ ከፌ ማሇቱ ግዳታ ነው
የመሌዔክተኛውን
ንግግር በመመርኮዝ ።

«አንዲችሁ እፉት ሇፉቱ የኮርቻ የኋሊ መዯገፉያ
በስተጀርባ ሊሇው (ሇሚያሌፌ) አይጨነቅ።»

9

።

የሚከተሇውን

".  وال يبالي من وراء ذلك،الرحل فليصل
ّ " إذا وضع أحدكم بين يديو مثل مؤخرة

ያህሌ ከፌታ ያሇው ከሇሊ ካስቀመጠ ይስገዴ ። ከከሇሊው

21. ከሇሊውንም ከፉት ሇፉቱ ቀጥታ
(በግንባሩ አቅጣጫ ) ያዯርገዋሌ። «ወዯ ከሇሊ እንጂ አትስገዴ
...»
የሚሇው ሀዱስ በግሌፅ የሚያሳየው ይህንን ነውና ። ከከሇሊው ቀጥታ ሊሇመሆን ወዯ ቀኝም ሆነ ወዯ
ግራ በትንሹም ቢሆን መዘንበሌ ከመሌዔክተኛው
አሌተገኘም።
22. በተተከሇ በትር፤ በዛፌ ወይም ምሰሶ፤ አሌጋ ሊይ ተሸፌና በተኛች ባሇቤትህን ሱትራ አዴርገህ መስገዴ
ትችሊሇህ። በግመሌም ቢሆን እንስሳትንም እንዯዚሁ ከሇሊ ማዴረግ ይቻሊሌ ።

ወደ ቀብር መስገድ
23. ወዯ ቀብር ዞሮ መስገዴ በምንም መሌኩ አይቻሌም ። ቀብሩ የነቢያቶችም ይሁን

የላሊ ።

ከሰጋጅ ፊት ሇፊት ማሇፍ ክልክል መሆኑ

24. ከሇሊ አዴርጎ በሚሰግዴ ሰው ፉት ሇፉት
(በከሇሊውና በሰጋጁ መሀሌ ) ማሇፌ የተከሇከሇ ነው ።
በመስጂዯሌ ሀረምም ሆነ በላሊ መስጊዴ ሌዩነት የሇውም ። የሚከተሇው የመሌዔክተኛው
ንግግር
ሁለንም መስጊድች የሚያካትት በመሆኑ ።
» يعني المرور بينو وبين موضع سجوده. خيرا لو من أن يمر بين يديو،« لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليو لكان أن يقف أربعين

«ከሰጋጅ ፉት የሚያሌፌ (ሰው) ያሇበትን (ወንጀሌ) ቢያውቅ ኖሮ፤ ከሚያቋርጥ አርባ
ነበር።»10 ማሇትም ከሱ እና ከስጁዴ ቦታው መሀሌ ማሇፌ።

8

መቆሙ በተሻሇው

ከበሶሪያም ሆነ በላልች ሀገራት ባየኋቸው መስጊድች ከግርግዲ ወይም ከምሰሶ ርቀው የሚሰግደ ሰዎች ከመሌዔክተኛው
ትእዛዝና ተግባር
መዘናጋታቸው እንጂ ላሊ አሇመሆኑን ከዚህ እንረዲሇን ።
9
ሙአኺረቱ ረህሌ፡- ይህ በግመሌ ጀርባ ሊይ የሚቀመጠው ኮርቻ መዯገፉያ ቋሚ ነው። ይህ ሀዱስ በመሬት ሊይ ያሇን መስመር (ሇከሇሊነት)
መጠቀም እንዯማይፇቀዴ ያመሊክታሌ። ይህን የሚፇቅዯው ሀዱስ ዯካማ(ዯዑፌ) ነው፤ ሇመረጃነት አይበቃም ።
10
መሌዔክተኛው
ጠዋፌ በሚዯረግበት ክሌሌ ውስጥ፤ ሰዎች ከፉት ሇፉታቸው እየተሊሇፈ ያሇ ከሇሊ ሰግዯዋሌ የሚሇው ሀዱስ ትክክሇኛ -ሶሂህአይዯሇም። ሰዎች በሳቸውና በሱጁዴ ቦታቸው መሀሌ መተሊሇፊቸውንም አይገሌፅም ።

የነብዩ
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በሰጋጅ ፊት ሇፊት ሇማሇፍ የሚፇልግ አካል እንዳያልፍ መከልከል

25. ከሇሊ አዴርጎ የሚሰግዴ ሰው፤ ከፉቱ (በከሇሊውና በሱ መሀሌ ) ሇማሇፌ የሚፇሌግን ማንኛውንም አካሌ
ማሳሇፌ አይገባውም። ”(እየሰገዲችሁ) ከፉት ሇፉታችሁ የሚያሌፌ ማንንም አካሌ አትተዉ… ..” የሚሇው

ቀዯም ብል የተጠቀሰው ሀዱስ እንዱሁም የሚከተሇው ሀዱስ
(ማንም እንዲያሌፌ መከሊከሌ
እንዯሚያስፇሌግ ) ያዛለና።
 فإن أبى فليقاتلو فإنما،) فليمنعو مرتين: (وفي رواية، وليدرأ ما استطاع، فأراد أحد أن يجتاز بين يديو فليدفع في نحره،" إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس
".ىو شيطان

"አንዲችሁ ከሰው ከሚከሌሇው ነገር ኋሊ ቆሞ እየሰገዯ ሳሇ አንዴ ሰው ከፉቱ ሇማሇፌ ከፇሇገ ይተናነቀው
።
ያቅሙንም ያህሌ ይከሊከሌ ። (በላሊ ዘገባ፡- ሁሇት ጊዜ ይከሌክሇው ) እንቢ ካሇ እሱ ሰይጣን ነውና ይታገሇው ።
"

በሰጋጅ ፊት ሇፊት ሇማሇፍ የሚፇልግ አካል እንዳያልፍ ሇመከልከል ወደፊት መራመድ

26. ህጻናት ወይም እንስሳት ከፉት ሇፉቱ እንዲያሌፈ ሇመከሌከሌ እና ከኋሊ እንዱያሌፈ ሇማዴረግ አንዴ
ወይም ከዚያ በሊይ እርምጃዎችን ወዯ ፉት መራመዴ (በሶሊት ውስጥ) ይቻሊሌ።

ሶላትን የሚቆርጡ

27. ሶሊት ሲሰገዴ ከሇሊ ማዴረግ በጣም አስፇሊጊ የሆነበት ዋነኛው ምክንያቱ ከሇሊ ባሇመዯረጉ -ከሰጋጁ ፉት
ሇፉት በሚያሌፈ አካሊት - ሰሊቱ ሉበሊሽ ይችሊሌና ነው ። ከሇሊ ያሊዯረገ ሰው ከፉት ሇፉቱ ሇአቅመ ሄዋን
የዯረሰች ሴት፤ አህያ፤ ወይም ጥቁር ውሻ ካሇፈ ሰሊቱ ይቆረጣሌ (ይበሊሻሌ)11።
11

ሙስሉም የዘገቡትን ይሀንን ሀዱስ ከአቡ ዘር ያስተሊሇፇው ሰው ”ጥቁር ዉሻ ከቀዩ እና ከቢጫው የተሇየው በምንዴነው?” ብል ጠይቆት
ነበር። እርሱም እንዱህ አሇው “የወንዴሜ ሌጅ ሁይ! የአሊህ መሌዔክተኛን ሌክ እንዯጠየከኝ ጠይቄያቸው ነበር ‘ጥቁር ዉሻ ሰይጣን ነው’ አለኝ”
በማሇት መሇሰሇት። ጥቁር ዉሻ ሰሊት የሚቆርጥበትን ምክኒያት ገሌጸዉሌናሌ። ከሊይ ባየነው ሀዱስ ሊይም በሚሰግዴ ሰው ፉት ሇፉት በሀይሌ
ሇማሇፌ የሚሞክርም ሰይጣን ነው። ይህ ማሇት ግን ‘ሇአቅመ ሄዋን የዯረሰች ሴት እና አህያም አብረው የተገሇጹት ሰይጣን ስሇሆኑ ነው’
ሉያስብሌ አይችሌም። ምክኒያቱም ሁለም ሰሊትን ይቆርጣለ እንጂ አንዴ አይነት አንዴ አይነት ናቸው አሌተባሇም። ታዱያ ሴት የወንዴን ሰሊት
የምትቆርጥበት ምክኒያት ምንዴነዉ? ከተባሇ፤ ብዙ ኡሇማዎች ‘ሴት በወንዴ እና በሚሰግዴበት ከሇሊ መካከሌ ብታሌፌ ሌቡን ሌትሰርቀዉና
ከሰሊቱ ሌታዘናጋው ስሇምትችሌ ነው’ ብሇዋሌ። በሀዱሱ ሊይ ሴትን ከአህያ ወይም ከጥቁር ዉሻ ጋር የሚያመሳስሌ መሌዔክት ፇጽሞ የሇም።
ሇምሳላ አንዴ ሰው በሱረቱሌ ፇትህ ቁጥር 29 ሊይ “የአሊህ መሌክተኛ
ሙሏመዴ እነዚያም ከእርሱ ጋር ያለት (ወዲጆቹ) በከሒዱዎቹ ሊይ
ብርቱዎች በመካከሊቸው አዛኞች ናቸው” የሚሇው አንቀጽ ነብዩንና ባሌዯረቦቻቸዉን ወጥ በሆነ መሌኩ አንዴ ሊይ ጠቅሷሌና ሁለም
መሌዔክተኞች ናቸው የሚሌ ሀሳብ ቢሰነዝር ትክክሌ አይሆንም። ይህንን የተረዲ ሰው አብረዉ ሇተጠቀሱ ነገሮች ሁለ ተመሳሳይ ናቸው የሚሌ
ዴምዲሜ አይሰጥም። ሀዱሱም ይህ አይነት መሌዔክት ፇፅሞ የሇዉም። የምዔመናን እናት ዒኢሻ ይህ ሀዱስ አሌዯረሳትም ነበርና በሰማችው ጊዜ
“ከአህያ እና ከዉሾች ጋር አመሳሰሊችሁን በአሊህ ይሁንብኝ የአሊህ መሌዔክተኛ እኔ በእርሳቸዉና በቂብሊ መሀሌ ፉትሇፉታቸው አሌጋ ሊይ
ተጋዴሜ ይሰግደ ነበር።” ብሊ ነበር። ዐሇማዎች ግን ይህ ግንዛቤዋ ትክክሌ እንዲሌነበር እና ሁሇቱ ተያያዥ እንዲሌሆኑ ገሌፀው በየዘመኑ
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3.ኒያ12
28. ማንኛውም ሰጋጅ ሇሚሰግዯው ሶሊት በሌቡ ነጥል መነየት
(ማሰብ) ግዴ ይሇዋሌ ። ሇምሳላ፡ - ግዳታ
የሆነበትን ዝሁር ወይም አስር ሶሊት ወይም ሱናን እንዯሚሰግዴ በሌቡ ሇይቶ ማሰብ አሇበት
። ይህ
የሶሊት ቅዴመሁኔታ ወይም ማዔዘን ነው ። በንግግር (ዴምፅን ከፌ አዴርጎ ) መነየት ቢዴዒ 13 እና ከሱና
የሚጋጭ ነው ። ከቀዯምት መሪዎች (ዐሇሞች) ውስጥ ዴምፅን ከፌ አዴርጎ ስሇ መነየት ያስተማረ
ማንም የሇም።

4.ተክቢረተል ኢህራም
29. ሶሊቱን "  " اهلل أكبر- አሊሁ ክበር- በማሇት ይጀምራሌ ።

ተክቢረተሌ ኢህራም ማዔዘን ነው ። መሌዔክተኛውም

" وتحليلها التسليم، وتحريمها التكبير،"مفتاح الصالة الطهور

እንዱህ ብሇዋሌና ።

«የሶሊት መክፇቻ ንጽህና ነው ። የተከሇከሇ እንዱሆን የሚያዯርገው ተክቢራ
የተፇቀዯ እንዱሆን የሚያዯርገው ሰሊምታ ነው ።»14

(ተክቢረተሌ ኢህራም ) ሲሆን

30. በሁለም ሶሊቶች ሊይ ተክቢራ ሲሌ ዴምፁን ከፌ አያዯርግም ። ኢማም ካሌሆነ በስተቀር ።
31. አስፇሊጊ ሆኖ ከተገኘ የኢማሙን ተክቢራ ሙዒዚኑ ከፌ አዴርጎ ማስተጋባት ይችሊሌ ። ሇምሳላ፡- አሰጋጁ
ከታመመ ወይም ከኋሊው የሚሰግደ ሰዎች በጣም ብዙ ሆነው ዴምፁ የማይሰማ ከሆነ ።
32. ማዔሙሞች 15 ኢማሙ ተክቢራ አዴርጎ ከጨረሰ በኋሊ እንጂ ተክቢራ ማዴረግ አይችለም ።
33. እጅን ማንሳትና የአነሳሱ ሁኔታ
34. እጆቹን ከተክቢራው ጋር፣ከተክቢራው በፉት ወይም ከተክቢራው በኋሊ ያነሳሌ
። ሁለም በሀዱስ
ተገኝቷሌና።
35. ጣቶቹን ዘርግቶ እጆችን ከፌ ያዯርጋቸዋሌ ።

አንዴን ነገር ያወቁ ሰዎች ባሊወቁት ሊይ መረጃ እንዯሚሆኑ ተናግረዋሌ። ከሚሰግዴ ሰው ፉት መጋዯም ወይም መቀመጥ ከማሇፌ በተቃራኒው
ሰሊትን እንዯማይቆርጥ አብራርተዋሌ። (ተርጓሚው)
12
አንዴን ነገር ሇመስራት ማሰብና ዉሳኔ ሊይ መዴረስ
13
በዱን ሊይ ያሇ መረጃ የተጨመረ አዱስ መጤ ነገር።
14
የተከሇከሇ ማሇት፡ - አሊህ (በሶሊት ውስጥ ) ክሌክሌ ያዯረጋቸው ተግባራት ሲሆን፣ ይህም ማሇት አንዴ ሰው ሌክ አሊሁ አክበር ሲሌ በሶሊት
ውስጥ ገብቷሌና ማንኛውም ከዚያ በፉት ይፇቀዴሇት ከነበረው ተግባር ይከሇከሊሌ
(ሀራም ይሆንበታሌ )። የተፇቀዯ ሲሌም፡ - ከሰሊት ውጪ
የተፇቀዯን ተግባር ሇማሇት ሲሆን ሲያሰሊምት ሶሊቱን ጨርሷሌና በሶሊት ውስጥ የተከሇከሇው ነገር መሌሶ የተፇቀዯ (ሀሊሌ) ይሆንሇታሌ።
15
አሰጋጁን ተከትሇው የሚሰግደ ሰዎች ።

የነብዩ

አሰጋገድ
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36. መዲፍቹንም በትከሻው አቅጣጫ ያዯርጋቸዋሌ
ያዯርጋቸዋሌ።16

ኢብኑ መስዐድ ኢስላሚክ ሴንተር
። አንዲንዳም

እስከ ጆሮው ጫፌ ዴረስ ከፌ

እጆችን ማስቀመጥና የአቀማመጡ ሁኔታ
37. ከተክቢራው በኋሊ ቀኝ እጁን በግራ እጁ ሊይ ያዯርጋሌ ። ይህ የነቢያት (ሰሊም እና ሶሊት ይውረዴባቸው )
ሱና ነው። መሌዔክተኛውም
ሰሀቦቹን 17 በዚሁ አዘዋሌ። እጅን ወዯ ታች መሌቀቅ አይቻሌም ።
38. ቀኝ እጁን የግራ እጁ መዲፌ ጀርባ -የመዲፈ መገጣጠሚያ እና ክንደ - ሊይ ያስቀምጠዋሌ።
39. አንዲንዳም በቀኝ እጁ የግራ እጁን ይጨብጣሌ ።

እጆችን የማስቀመጫ ቦታ

40. እጆቹን በዯረቱ ሊይ ያስቀምጣሌ ። ሇሴትም ሆነ ሇወንዴ ሌዩነት የሇውም ። 18
41. ቀኝ እጅን ወገብ ሊይ ማዴረግ አይፇቀዴም ።

ኹሹዕ19 አና ወደ መስገጃ ቦታ ማየት
42. ሶሊቱን ሲሰግዴ በውስጡ አሊህን መፌራት(ኹሹዔ ማዴረግ) አሇበት ። እንዯ ስዔሌ እና ጌጣጌጥ የመሳሰለ
ሃሳብን የሚሰርቁ (ኹሹዔን የሚያሳጡ) ነገሮችን መራቅ ይገባዋሌ ። የሚፇሌገው ምግብ ቀርቦ እንዱሁም
በሽንት ወይም በአይነምዴር እየተጨናነቀ መስገዴ የሇበትም ።
43. በቆመበት የሱጁዴ ቦታውን ይመሇከታሌ ።
44. ወዯ ግራና ቀኝ አይመሇከትም ። (ወዯ ተሇያየ አቅጣጫ ) መመሌከት ሰይጣን የሰውን ሶሊት የሚሰርቅበት
መንገዴ ነውና።
45. ዏይኑን ወዯ ሰማይ ማንጋጠጥም አይችሌም ።

16

የጆሮን (የታችኛውን ሇስሊሳውን ክፌሌ) በአውራ ጣት መንካት ያስፇሌጋሌ የሚለት ሰዎች በሀዱስ ዴጋፌ የሊቸውም ። በእኔ አመሇካከት ይህ
ሰጋጅን ይወሰውሳሌ።
17
ባሌዯረቦቹ- በነብዩ
ያመኑ ፣ በአይናቸውም እሳቸውን ያዩ እና በዚያው እምነታቸው የሞቱ ።
18
19

ከዯረት ውጪ ላሊ ቦታ እጅን ማስቀመጥ መሰረት የሇውም ። መረጃው ዯካማ ነው።
ውስጣዊ ፌራቻ

የነብዩ

አሰጋገድ
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ኢብኑ መስዐድ ኢስላሚክ ሴንተር

ዱዓኡል ኢስቲፇታህ20
46. ከዚያም ከነብዩ

ከተገኙ ደዒዎች ተጠቅሞ አሊህን ይሇምናሌ

። የመክፇቻ ደዒዔ -ደዒዐሌ

ኢስቲፌታህ- ያዯርጋሌ። ደዒዎቹም ብዙ ሲሆኑ በጣም የታወቀው፡ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وال إلو غيرك

«ሱብሃነከ አሊሁመ ወቢሀምዱከ ወተባረከ ኢስሙከ ወተዒሊ ጀደከ ወሊዑሊሀ ገይሩከ
»

«አሊህ ሆይ! የጠራህ ነህ፤ ምስጋና ተገባህ፤ ስምህ ቁደስ ነው፤ ሌዔሌናህ ከፌ አሇ፤ ካንተ
የሇም።»
ይህም (ደዒዔ) የተረጋገጠ የነብዩ

ላሊ አምሊክ

ትዔዛዝ በመሆኑ በዯንብ ሀፌዞ መያዝ ይገባሌ ።

5.ቂራአ
47. ከዚያም አሊህ (ከሰይጣን) እንዱጠብቀው ይሇምናሌ። ግዳታ ነው። ከተወዉ ይወነጀሊሌ።
48. ሱናው አንዲንዳ፡- "« "أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم من ىمزه ونفخو ونفثአዐዙቢሊሂ ሚነ ሸይጣኒረጂም ሚን ሀምዚሂ
ወነፌኪሂ ወነፇሲሂ ።» ማሇት ሲሆን
«ከተረገመው ሰይጣን ከጉትጎታው፣ ከንፉቱ እና ከእስትንፊሱ በአሊህ እጠበቃሇሁ
።» እዚህ ሊይ
(እስትንፊሱ) ሲሌ፡- ከተጠሊው ግጥሙ ሇማሇት ነው ።
49. አንዲንዳ ዯግሞ፡ - " ...
"أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم
«አዐዙ ቢሊሀሂ አሰሚዑሌ አሉም ሚነ
ሸይጣኒረጂም ሚን ሀምዚሂ ወነፌኪሂ ወነፇሲሂ ።» ማሇት ነው።

«ከተረገመው ሰይጣን ከጉትጎታው፣ ከንፉቱ እና ከእስትንፊሱ ሰሚ እና አዋቂ በሆነው አሊህ እጠበቃሇሁ ።»
50. ከዚያም በጀህሪያህም ሆነ በሲሪያ 21 ሶሊቶች ሊይ

ዴምፁን ሳያሰማ፡ -

«ቢስሚሊሂረህማኒረሂም» ይሊሌ።

" "بسم اهلل الرحمن الرحيم

ፋቲሀን መቅራት

51. ከዚያም ፊቲሃን በሙለ ይቀራሌ ። ቢስሚሊሂ የፊቲሃ አካሌ ነው ። ፊቲሃን መቅራት ማዔዘን ነው ። ያሇ
ፊቲሃ ሶሊት ተቀባይነት የሇውም ። አረብኛን የማይችሌ ሰው ፊቲሃን በቃለ ማጥናት
(መሀፇዝ) ግዴ
ይሇዋሌ።
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ከተክቢረተሌ ኢህራም ቀጥል የሚዯረግ የመግቢያ ደዒዔ ነው ።
ጀህሪያ -ዴምፅ ከፌ ተዯርጎ ቁርዒን የሚቀራበት የሶሊት አይነት አይነት ሲሆን ሲሪያ ዯግሞ ዴምጽ ዝቅ ተዯርጎ ቁርዒን የሚቀራበት የሶሊት
አይነት ነው።
21

የነብዩ

አሰጋገድ

22
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52. ፊቲሃን መቅራት የማይችሌ (የሚከተሇውን) ማሇቱ ያብቃቃዋሌ ።
" " سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل اهلل أكبر وال حول وال قوة إال باهلل
«ሱብሃነሊህ፣ ወሌ-ሀምደ ሉሊህ፣ ወሊ-ኢሊሀ ኢሇሊህ፣ ወሊሁ አክበር፣ ወሊ -ሀውሇ ወሊ-ቁወተ ኢሊ-ቢሊህ።»

«አሊህ ከጉዴሇቶች ሁለ ጠራ ። ምስጋና ሇአሊህ ነው ። ከአሊህ ላሊ ጌታ የሇም ። አሊህ ታሊቅ ነው ። ብሌሀትም
ጉሌበትም የሇም አሊህ ዘንዴ እንጂ ።»
53. ፊቲሃን -በእያንዲንደ አንቀጽ መጨረሻ ትንሽ እየተቆመ - አንቀፅ በአንቀጽ መቅራት የተወዯዯ ነው ።
ማሇትም፡- (  ) بسم اهلل الرمحن الرحيم: ትንሽ ዝም ይሌና፡( ;)احلمد هلل رب العاملنيከዚያም ትንሽ ዝም ይሌና፡ ( ;)الرمحن الرحيمትንሽ ዝም ይሌና፡(  )مالك يوم الدينከዚያም ትንሽ ዝም ይሊሌ፤ ..... በእንዯዚሁ ሁኔታ ይጨርሳሌ ። የነብዩ

አቀራር እንዱህ

ነበር። በትርጉም ተያያዥነት ያሇው አንቀፅ ቢሆንም እንኳ አያከታትለም
። በያንዲንደ አንቀፅ መጨረሻ
ትንሽ ዝግ ይለ ነበር።
54. ፊቲሃን ሲቀራ፡- ( )مالكወይም ( )ملكማሇትም ማሉኪ ወይም መሉኪ
ብል መቅራት ይቻሊሌ ።

የማዕሙም22 ፋቲሀ አቀራር
55. በሲሪያም ሆነ በጀህሪያ ሶሊቶች ሊይ ማዔሙም የሆነ ሰው ከኢማሙ ኋሊ ፊቲሃን የመቅራት ግዳታ
አሇበት። በጀህሪያ ሶሊት ሊይ (አንዲንዴ) ኢማሞች የሚቀሩትን ጨርሰው
-ማዔሙሞች እንዱቀሩ ግዜ
ሇመስጠት- ትንሽ ዝም ይሊለ። ይህ ዝምታ በሀዱስ አሌተረጋገጠም ።23

ከፋተሀ ቀጥሎ ተጨማሪ አንቀፆችን መቅራት
56. በመጀመሪያዎቹ ሁሇት ረከዏዎች ሊይ ከፊቲሃ በተጨማሪ ላሊ ምዔራፌ ወይም የተወሰኑ አንቀፆችን
መቅራት የተወዯዯ ነው -በጀናዛህ ሶሊት ቢሆንም እንኳ።
57. የሚቀራው አንቀፅ አንዲንዳ ያረዝመዋሌ ። አንዲንዳ ያሳንሰዋሌ ። በተሇይ፡ - በጉዞ ሊይ፤ በሳሌ (ጉንፊን)
ወይም በህመም ወቅት እና ህፃን ሌጅ በሚያሇቅስበት ጊዜ የሚቀራው አንቀፅ ብዛት ማነስ አሇበት ።
58. የሚቀራው አንቀፅ ብዛት እንዯ ሶሊቱ አይነትም ይሇያያሌ ። አብዛኛውን ጊዜ የሱብሂ ሶሊት በጣም ረጅም
ሲሆን ከዚያም ዙሁር፣ አስር፣ ኢሻዔ፣ በመጨረሻም መግሪብ በቅዯም ተከተሌ እያጠረ ይመጣሌ ።
59. ከሁለም ሰሊቶች የላሉት ሶሊት ይበሌጥ ረጅም ነው ።
22
23

አሰጋጁን ተከትል የሚሰግዴ ሰጋጅ።
ይህን (ዝምታ) የሚዯግፈ ሰዎች የሚጠቀሙት መረጃ ትክክሇኛ አሇመሆኑን በ "ሲሌሲሇቱሌ አሀዱሱ ዯኢፌህ" በሚሇው መፅሀፌ ገሌጫሇሁ ።

የነብዩ

አሰጋገድ
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ኢብኑ መስዐድ ኢስላሚክ ሴንተር

60. (በየትኛውም ሶሊት ሊይ) የመጀመሪያውን ረከዒ ከሁሇተኛው ረከዒ ይበሌጥ ማርዘም ሱና ነው ።
61. በመጨረሻዎቹ ሁሇት ረከዒዎች ከመጀመሪያዎቹ ሁሇት ረከዒዎች አንጻር በግማሽ ያህሌ የሚያንስ
አንቀፆችን መቅራት ሱና ነው ።24

በያንዳዱ ረከዏ ላይ ፋቲሀን መቅራት

62. በያንዲንደ ረከዒ ሊይ ፊቲሃን መቅራት ግዳታ ነው ።
63. አንዲንዴ ጊዜ በመጨረሻዎቹ ሁሇት ረከዒዎች ሊይ ከፊቲሃ በተጨማሪ የተወሰኑ የቁርዒን አንቀፆችን
መቅራት ሱና ነው ።
64. ኢማም ሇሆነ ሰው በሃዱስ ከመጣው በሊይ ብዙ አንቀጾችን መቅራት አይፇቀዴሇትም
። ከተከታዮች
ውስጥ በእዴሜ የገፊ ሽማግላ፣ በሽተኛ፤ አጥቢ እናት ወይም የሚቸኩሌ ሰው ሉኖሩ እና በመርዘሙም
ሉቸገሩ ይችሊለና።

ድምፅን አሰምቶ ወይም ሳያሰሙ መቅራት

25
65. በሱብሂ፣ በጁምዒ፣ በዑዴ፣ በሶሊቱሌ ኢስቲስቃዔ
፣ በሶሊቱሌ ኹሱፌ 26 ፣ እና በመግሪብና ኢሻዔ
የመጀመሪያዎቹ ሁሇት ረከዒዎች ሊይ ዴምፁን በማሰማት ይቀራሌ
። በዙሁር፣ በአስር፣ በመግሪብ
በሶስተኛው ረከዒ፣ እና በኢሻዔ በመጨረሻዎቹ ሁሇት ረከዏዎች ሊይ ዯግሞ ዴምፁን ሳያሰማ ይቀራሌ ።
66. በሲሪያ ሶሊቶች ውስጥ ኢማም አንዲንዳ የተወሰኑ አንቀፆችን ማሰማት ይችሊሌ
67. በላሉት ሶሊትና ዊትር ሊይ አንዲንዳ ዴምፁን ከፌ አዴርጎ ላሊ ጊዜ ዯግሞ ዴምፁን ዝቅ አዴርጎ
ቁርዒንን ይቀራሌ። ዴምፁን ከፌ ሲያዯርግ በመካከሇኛ ዴምፅ መሆን አሇበት ።

ቁርአንን አስውቦ መቅራት

68. ትርጉሙን አንዴ በአንዴ በማስተንተን በጣም ሳይፇጥን በጣምም ዝግ ሳይሌ ዴምጹን በማሳመር
መቅራቱ ሱና ነው ። በቢዴዒ (ፇጠራ) ባሌተቤቶች ወይም በሙዚቀኞች ዜማ መሰረት ሳይሆን
የታወቀውን 27ስርዒትን በመከተሌ ዴምፁን ያዜማሌ ።

ኢማም ሲሳሳት ማስተካከል
69. ኢማም ቁርዒን ሲቀራ ከተሳሳተ ተከታዮች
24

ማረም ይገባቸዋሌ ።

የዚህን ማብራሪያ ከፇሇግክ በ "ሲፇቲ ሰሊት…" መጽሀፌ (አረብኛ) ገፅ 102 ተመሌከት ።
ዝናብ ሲጠፊ የሚሰገዴ ሶሊት።
ፀሃይ ወይም ጨረቃ ሲጋረዴ የሚሰገዴ ሶሊት ።
27
በሩኩዔ ሊይ የሚባለ ላልች ውዲሴዎች አለ ። ከነዚህም ውስጥ፡- አጫጭር፣ መካከሇኛና ረጃጅም ውዲሴዎች ይገኙበታሌ ። «ሲፊቲ ሶሊት… »
(አረብኛ) ገፅ 132 ተመሌከት።
25
26

የነብዩ
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6. ሩኩዕ
70.
71.
72.
73.

ሰጋጁ የሚቀራውን እንዯጨረሰ ትንፊሹ እስኪረጋጋ ዴረስ ሇትንሽ ጊዜ በዝምታ ይቆማሌ ።
ከዚያም በተክቢረተሌ ኢህራም ሊይ ባሳሇፌነው አኳኋን እጁን ከፌ ያዯርጋሌ ።
አሊሁ አክበር ይሊሌ። ግዳታ ነው።
ሁለም አካልች ቦታቸውን እስኪይዙና መገጣጠሚያዎቹ እስኪረጉ ዴረስ ሩኩዔ ያዯርጋሌ
ነው።

። ማዔዘን

የሩኩዕ አደራረግ
74. እጁን ጉሌበቱ ሊይ በማዴረግ፤ በጉሌበቱ ሊይ ማመቻቸት፤ በጣቶች መሀሌ ክፌተትን በመፌጠር
ጉሌበትን መጨበጥ ። ግዳታዎች ናቸው።
75. ውሃ ወገቡ ሊይ ቢጨመር አይፇስም በሚያስብሌ ያክሌ ወገቡን አስተካክል ቀጥ ያዯርጋሌ
። ይህም
ግዳታ ነው።
76. ጭንቅሊቱን ቀና ሳያዯርግ ወይም ሳያቀረቅር ቀጥ አዴርጎ ከወገቡ ጋር ያስተካክሇዋሌ ።
77. ክርኖችን ከጎኑ ያርቃቸዋሌ ።
78. ሶስት ጊዜ ወይም ከዚያ በሊይ፡ - "
« " سبحان ريب العظيمሱብሃነ ረቢየሌ አዚም ።» «ሀያለ ጌታ ጥራት

ተገባው።»

ይሊሌ።28

የእያንዳንዱ ማዕዘን ቆይታ ማቅራርብ
79. የእያንዲንደን ማዔዘን ቆይታ (ርዝመት) እኩሌ ወይም የተቀራረበ ማዴረግ ሱና ነው ። ይህም ማሇት፡ ቂያምን፣ ሩኩዔን፣ ኢዔቲዲሌን 29 ፣ ሱጁዴን፣ እና ጁለስን 30 የተቀራረበ ቆይታ እንዱኖራቸው ማዴረግ
ነው።
80. በሱጁዴ እና በሩኩዔ ሊይ ቁርዒን መቅራት አይቻሌም ።

ከሩኩዕ መነሳት (ኢዕቲዳል)
81. ከዚያም ወገቡን ከሩኩዔ ያነሳሌ ። ማዔዘን ነው።
82. ከሩኩዔ ሲነሳ፡- « سمع هللا لمن حمدሰሚአሊሁ ሉመን ሀሚዯህ» ይሊሌ። ግዳታ ነው።
28

በሩኩዔ ሊይ የሚባለ ላልች ውዲሴዎች አለ ። ከነዚህም ውስጥ፡- አጫጭር፣ መካከሇኛና ረጃጅም ውዲሴዎች ተካተውበታሌ ። «ሲፊቲ ሶሊት…
» (አረብኛ) ገፅ 132 ተመሌከት።
29
ከሩኩዔ በኋሊ መቆም
30
በሁሇቱ ሱጁድች መሀሌ መቀመጥ

የነብዩ
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«አሊህ የአመስጋኙን ምስጋና ተቀባይና ሰሚ ነው ።»

83. ከሩኩዔ ሲነሳ ቀዯም ብል በተጠቀሰው አኳኋን እጁን ከፌ ያዯርጋሌ ።
84. ከዚያም ሁለም አጥንቶቹ ቦታቸውን እስኪይዙ ዴረስ ቀጥ ብልና ተረጋግቶ ይቆማሌ ። ማዔዘን ነው።
85. ከቆመ በኋሊ፡- " " ربنا ولك الحمد
«ረበና ወሇከሌ ሀምዴ »ይሊሌ።31

«ጌታችን ሆይ ምስጋና ሊንተ የተገባ ነው።»

ይህንንም ማሇት በሁለም ሰጋጆች ሊይ ግዳታ ነው ። ኢማምም እንኳ ቢሆን። 32
«ሰሚአሊሁ ሉመን ሀሚዯህ » ሲቆም የሚባሌ ውዲሴ ሲሆን «ረበና ወሇከሌ ሀምዴ » ከተቆመ በኋሊ የሚባሌ
ውዲሴ ነው።33
86. ከፌ ብል እንዯተገሇፀው የዚህን ቂያም እና የሩኩዔን ቆይታ እኩሌ ያዯርጋሌ ።

7. ሱጁድ
87. ከዚያም፡-

"  " اهلل أكبرይሊሌ። ግዳታ ነው።

88. አንዲንዳም እጁን ያነሳሌ ።

እጅን አስቅድሞ ወደ ሱጁድ መወርድ

89. ከጉሌበት በፉት እጁን በማስቀዯም ወዯ ሱጁዴ ይወርዲሌ ። መሌዔክተኛው

90.
91.
92.
93.
94.

ከግመሌ መንበርከክ ጋር

መመሳሰሌን በመከሌከሌ እጅን በማስቀዯም ወዯ ሱጁዴ መውረዴን አዘዋሌ ። ከተግባራቸው የተገኘውም
ይኸው ነው። ግመሌ በፉት ሇፉት እግሮቿ ሊይ በሚገኘው ጉሌበቷ ነው የምትንበረከከው ።34
መዲፍቹን በመዯገፌ ሱጁዴ ያዯርጋሌ ። ይዘረጋቸዋሌም። ማዔዘን ነው።
የእጅ ጣቶቹን ያጠጋጋሌ።
ወዯ ቂብሊም ያቅጣጫቸዋሌ ።
የእጅ መዲፍቹን በትከሻው ትይዩ ያዯርጋቸዋሌ ።
አንዲንዳ (መዲፍቹን) በጆሮው አቅጣጫ ያዯርጋሌ ።

31

ላልች ውዲሴዎችም አለ ። «ሲፇቲ ሰሊት… » የሚሇውን (የአረብኛ) መፅሀፌ ይመሌከቱ።
32 (ከሩኩዔ በኋሊ ) ሲቆም እጅን ዯረት ሊይ ማዴረግ ከመሌዔክተኛው
አሌተገኘም ። ሰፉ ትንታኔ ከፇሇግክ «ሲፊቲ ሰሊት…» የሚሇውን
መፅሏፋን ተመሌከት።
33
ከሩኩዔ በኋሊ እጅን ዯረት ሊይ መመሇስ ይቻሊሌ ወይስ አይቻሌም
? በሚሇው ጉዲይ ሊይ ምሁራን ተወዛግበዋሌ ። የዚህ መፅሏፌ ፀሏፉ
አይቻሌም ከሚለት ውስጥ ናቸው። (ተርጓሚው)
34
ሱጁዴ ሲወረዴ እጅ ወይስ ጉሌበት መቅዯም አሇበት በሚሇው ጉዲይ ሊይ በምሁራን መሀሌ ሌዩነት አሇ ። (ተርጓሚው)

የነብዩ
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95. ሁሇት ክንድቹን ከመሬት ከፌ ያዯርጋሌ ። ይህም ግዳታ ነው ። እንዯውሻ ክንዴን መሬት ሊይ መዘርጋት
አይቻሌም።
96. አፌንጫውንና ግንባሩን በመሬት ሊይ አስተካክል ያስቀምጣሌ ። ማዔዘን ነው።
97. ጉሌበቶቹን በመሬት ሊይ ያመቻቻሌ ።
98. የእግር ጣቶቹን ጫፌም እንዱሁ በመሬት ሊይ ያመቻቻሌ ።
99. እግሮቹን በመሬት ሊይ ይተክሊሌ ። ይህ ሁለ ግዳታ ነው።
100. የእግር ጣቶቹን ጫፌ ወዯ ቂብሊ ያዞራሌ ።
101. ተረከዞቹን ያቀራርባሌ።

ተስተካክሎ ሱጁድ ማድረግ
102. ስጁዴ ሲያዯርግ አካልቹን ማስተካከሌ
(አሇማወሊገዴ) ግዳታ ነው ። ይህም የሚሆነው በሁለም
ሱጁዴ ማዴረጊያ አካሊቱ በእኩሌ መሬት ሊይ ሲያርፌ ነው
። እነሱም፡ -ግንባር አፌንጫን ጨምሮ፣
ሁሇት የእጅ መዲፍች፣ ሁሇት ጉሌበቶች፣ የሁሇቱ እግር ጣቶች ናቸው ።
103. በእንዯዚህ ሁኔታ በሱጁዴ ሊይ የተስተካከሇ በእርግጥ እርጋታን አግኝቷሌ
። በሱጁዴ ሊይ መርጋት
(ኢጥሚዔናን) ከማዔዘኖች ነው።
104. በሱጁደ ሊይም ሶስት ጊዜ ወይም ከዚያ በሊይ፡ - "« "سبحان ربي األعلىሱብሃነ ረቢየሌ አዔሊ» ይሊሌ።35

«የበሊይ የሆነው ጌታዬ ጥራት ይገባው ።»

105. በሱጁዴ ሊይ የሚዯረግ ደዒ ይበሌጥ ተቀባይነት ይኖረዋሌ ተብል ስሇሚገመት በሱጁዴ ሊይ ደዒ
ማብዛቱ የተወዯዯ ነው።
106. ከፌ ብል እንዯተገሇፀው፤ የሱጁደን ቆይታ ከሩኩዔ ቆይታ ጋር የተቀራረበ እንዱሆን ያዯርገዋሌ ።
107. (በባድ) መሬት ወይም ሌብስን፣ ምንጣፌን፣ ሰላንን አሉያም ላሊ ተመሳሳይ ነገርን አንጥፍ ሱጁዴ
ማዴረግ ይቻሊሌ።
108. በሱጁዴ ሊይ ሆኖ ቁርዒን መቅራት አይችሌም ።

8. በሱጁዶች መሀል ኢፍቲራሽ36 እና ኢቅዓዕ37
109. ከዚያም አሊሁ አክበር በማሇት ጭንቅሊቱን ከሱጁዴ ያነሳሌ ። ግዳታ ነው።
110. አንዲንዳም እጁን -ከተክቢራው ጋር- ያነሳሌ።
35
36
37

ላልች በሱጁዴ ሊይ የሚባለ ውዲሴዎችም አለ ።
ቀኝ እግርን ተክል በግራ እግር ሊይ መቀመጥ ።
ሁሇቱ እግሮችን አቁሞ በተረከዞች ሊይ መቀመጥ።

የነብዩ
111.
112.
113.
114.
115.
116.

አሰጋገድ
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ሁለም አጥንቶቹ ቦታቸው እስኪመሇሱ ዴረስ ተረጋግቶ ይቀመጣሌ ። ማዔዘን ነው።
ግራ እግሩን በማስተኛት በሊዩ ይቀመጣሌ ። ግዳታ ነው።
ቀኝ እግሩን በመሬት ሊይ ይተክሊሌ ።
የቀኝ እግር ጣቶቹን በማጠፌ ወዯ ቂብሊ ያቅጣጫሌ ።
አንዲንዳም ሁሇት እግሮቹን በመሬት ሊይ በመትከሌ በተረከዙ ሊይ ይቀመጣሌ ።
ከተቀመጠም በኋሊ፡" . وارزقني، وعافني، وارفعني، واجبرني، وارحمني،" اللهم اغفر لي

«አሊሁመ ኢግፉርሉ፣ ወርሀምኒ፣ ወጅቡርኒ .፣ወርፇዔኒ፤ወዒፉኒ ፣ወርዙቅኒ ።» ይሊሌ።

«አሊህ ሆይ ! ማረኝ፣ እዘንሌኝ፣ ጠግነኝ፤ ዯረጃይንም ከፌ አዴርግሌኝ፣ ወንጀላንም እሇፌሌኝ፣ ሲሳይንም
ስጠኝ።»
117. ከፇሇገም፡-

" رب اغفر لي،"رب اغفر لي

«ረቢግፉርሉ፣ ረቢግፉርሉ ።

»ይሊሌ።

«ጌታይ ሆይ ምህረትህን ሇግሰኝ፣ጌታይ ሆይ ምህረትህን ሇግሰኝ ።»
118. ይህን አቀማመጥ ከሱጆደ ጋር የተቀራረበ ቆይታ እስኪኖረው ዴረስ ያዘገየዋሌ ።

ሁሇተኛው ሱጁድ
119.
120.
121.
122.

ከዚያም፡- አሊሁ አክበር ይሊሌ። ግዳታ ነው።
አንዲንዳም ከዚህ ተክቢራ ጋር እጁን ያነሳሌ ።
ሁሇተኛውን ሱጁዴ ያዯርጋሌ። ማዔዘን ነው።
በመጀመሪያው ሱጁዴ ሊይ ያዯረገውን በዚህኛውም ሱጁዴ ሊይ ይዯግማሌ ።

ጀልስተል ኢስቲራሀ38
123. ሁሇተኛውን ረከዒ ሇመስገዴ ከስጁዴ ሲነሳ አሊሁ አክበር ይሊሌ ። ግዳታ ነው።
124. አንዲንዳም እጁን (ከተክቢራው ጋር) ያነሳሌ።
125. ወዯ ሁሇተኛው ረከዒ ከመነሳቱ በፉት ቀና ብል ሁለም አጥንቶቹ ወዯ ቦታቸው እስኪመሇሱ ዴረስ
በግራ እግሩ ሊይ ተስተካክል ይቀመጣሌ ።

38

የእረፌት መውሰጃ አቀማመጥ- ከመጀመሪያው ረከዒ ወዯ ሁሇተኛው ረከዒ ከመነሳት በፉት ትንሽ ጊዜ መቀመጥ ነው።
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9. ሁሇተኛ ረከዓ
126. ከዚያም ጣቶቹን -ሇቡኮ እንዯሚጨበጠው አይነት - ጨብጦ መሬትን በመመርኮዝ ሇሁሇተኛው ረከዒ
ይነሳሌ። ማዔዘን ነው።
127. በሁሇተኛውም ረከዒ በመጀመሪያው ረከዒ ሊይ የፇጸመውን በዴጋሚ ይተገብራሌ፡
128. ደዒዐሌ ኢስቲፌታህ ግን አያዯርግም ።
129. ቆይታውንም (የረከዒውን ርዝመት) ከመጀመሪያው ረከዒ አንጻር ያነሰ ያዯርገዋሌ ።

10. ሇተሸሁድ መቀመጥ
130. ሁሇተኛውን ረከዒ ከጨረሰ በኋሊ ሇተሸሁዴ ይቀመጣሌ ። ግዳታ ነው።
131. ቀዯም ብል (በሁሇቱ ሱጁድች መሀሌ ሲቀመጥ ) እንዯተገሇፀው ቀኝ እግሩን በመትከሌ ግራውን
አስተኝቶ በሊዩ ሊይ ይቀመጣሌ ።
132. ነገር ግን እዚህ ጋ በተረከዝ ሊይ መቀመጥ (ኢቅዒዔ) አይቻሌም።
133. ቀኝ መዲፈን በቀኝ ጭኑ እና ጉሌበቱ ሊይ ያዯርገዋሌ ። የቀኝ እጁን ክርን ከጭኑ አያርቀውም ።
134. ግራ መዲፈንም በግራ ጭኑ እና ጉሌበቱ ሊይ ይዘረጋዋሌ ።
135. በእጁ (በተሇይ በግራ እጁ) መሬትን ተዯግፍ መቀመጥ አይችሌም ።

ጣትን ማንቀሳቀስ እና ጣቱንም መመልከት
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

የቀኝ እጅ ጣቶቹን ሁለ ይጨብጣሌ፤ አንዲንዳ አውራ ጣቱን በመሀሌ ጣቱ ሊይ ያዯርጋሌ ።
ላሊ ግዜ ዯግሞ በአውራጣቱ እና በመሀሌ ጣቱ እንዯ ክብ ያሇ ቅርፅ ይሰራሌ ።
በአመሌካች ጣቱ ወዯ ቂብሊ ያመሊክታሌ ።
አይኖቹን (በአመሌካች) ጣቱ ሊይ ያሳርፊሌ።
ተሸሁዴን ጀምሮ እስከሚጨርስ ዴረስ የአመሌካች ጣቱን ያንቀሳቅሳሌ ።
በግራ እጅ ጣቱ ማመሊከት አይችሌም ።
ከሊይ የተገሇፁትን ሁለ በያንዲንደ ተሸሁዴ ሊይ ይፇጽማሌ ።

የተሸሁድ ይዘቱ እና ከተሸሁድ በኋላ ዱዓዕ ማድረግ
143. ተሸሁዴ ማዴረግ ግዳታ ነው ። ረስቶ ካሊዯረገም ማካካሻ ሁሇት ሱጁዴ (ሱጁደ ሰህው) ያዯርጋሌ።
144. (ተሸሁዴን) ዴምፁንም ሳያሰማ ያነባሌ ።
145. ይዘቱም እንዯሚከተሇው ነው።

የነብዩ
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 وأشهد أن محمد عبده، أشهد أن ال إلو إال اهلل، السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين، السالم على النبي ورحمة اهلل وبركاتو، والطيبات، والصلوات،« التحيات هلل
»ورسولو

«አተህያቱ ሉሊሂ ወሰሇዋቱ ወጠይባቱ አሰሊሙ አሇነቢዩ 39 ወረህመቱሊሂ ወበረካቱሁ አሰሊሙ አሇይና ወአሊ
ኢባዱሊሂ አሷሉሂነ አሽሀደ አንሊ -ኢሎሀ ኢሇሎህ ወአሽሀደ አነ ሙሃመዯን አብደሁ ረሱለሊህ:: 40»
«ክብር እዝነቶች እና መሌካም ነገሮች ሁለ የአሊህ ናቸው ። የአሊህ ሰሊም እዝነቱና በረከቶቹ በነብዩ ሊይ
ይሁን። ሰሊም በኛና በዯጋጎች የአሊህ አገሌጋዮች ሊይ ይውረዴ ። ከአሊህ በስተቀር ላሊ አምሊክ አሇመኖሩን
እመሰክራሇሁ ። ሙሀመዴም የአሊህ መሌዔክተኛ እና አገሌጋይ መሆናቸውን እመሰክራሇሁ ።»
146. ከዚያም በኋሊ በነብዩ

ሊይ ሰሇዋትን ያወርዲሌ ። ይህም፡-

 كما باركت على، وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد. إنك حميد مجيد، كما صليت على إبراىيم وعلى آل إبراىيم، وعلى آل محمد،" اللهم صل على محمد
". إنك حميد مجيد، وعلى آل إبراىيم،إبراىيم

«አሊሁመ ሰሉ አሊ ሙሀመዱን ወአሊ ኣሉ ሙሀመዱን ከማሰሇይተ አሊ ኢብራሂመ ወአሊ ኣሉ ኢብራሂመ
ኢነከ ሀሚደን መጂዴ ። አሊሁመ ባሪክ ኣሊ ሙሀመዱን ወአሊ ኣሉ ሙሀመዱን ከማ ባረክተ አሊ ኢብራሂመ
ወአሊ ኣሉ ኢብራሂመ ኢነከ ሀሚደን መጂዴ ።»

«አሊህ ሆይ! እዝነትህን ሇኢብራሂምና ሇቤተሰቦቻቸው እንዲወረዴክሊቸው ሁለ ሇሙሀመዴና ሇቤተሰቦቻቸው
አውርዴሊቸው። ሇኢብራሂምና ሇቤተሰቦቻቸው ረዴዓትን እንዲወረዴክሊቸው ሁለ ሇሙሃመዴና እና
ሇቤተሰቦቻቸው ረዴዓት አውርዴሊቸው ። አንተ ምስጉንና የሊቅክ ነህና።»

147. ከተፇሇገም በአጭሩ፡ » إنك حميد مجيد، وعلى آل إبراىيم، كما صليت وباركت على إبراىيم، وعلى آل محمد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد،« اللهم صل على محمد
«አሊሁመ ሰሉ አሊ ሙሀመዱን ወአሊ ኣሉ ሙሀመዱን ወባሪክ ኣሊ ሙሀመዱን ወአሊ ኣሉ ሙሀመዱን
ከማሰሇይተ ወባረክተ አሊ ኢብራሂመ ወአሊ ኣሉ ኢብራሂመ ኢነከ ሀሚደን መጂዴ»

«አሊህ ሆይ ! እዝነትህንና ረዴዓትህን ሇኢብራሂምና ሇቤተሰቦቻቸው እንዲወረዴክሊቸው ሁለ ሇሙሀመዴና
ሇቤተሰቦቻቸው አውርዴሊቸው ። አንተ ምስጉኑና ሀያለ ነህና።»
148. ከዚያም በሀዱስ ከተገኙት ደዒዎች የፇሇገውን በመምረጥ አሊህን ይሇምናሌ ።

39

ይህ መሌዔክተኛው

ከሞቱ በኋሊ የተዯነገገ ነው። በኢብኑ መስዐዴ፣ ዒኢሻ፣ ኢብን ዙበይር እና ኢብን አባስ ተሸሁዴ ውሰጥ እንዯሚገኝ

ተረጋግጠዋሌ። በዚህ ዙሪያ ማብራሪያ የፇሇገ «ሲፇቲ ሰሊት… » መጽሀፌ (አረብኛ) ገፅ 161 ይመሌከት።
40
በዚሁ በተጠቀሰው መጽሏፌ ውስጥ ላሊ አይነት ተሸሁዴ ተገሌጧሌ ። ይህኛው የተሻሇው ነው።
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11. ሦስተኛ እና አራተኛ ረከዓ
149.
150.
151.
152.
153.

ከዚያም፡- አሊሁ አክበር ይሊሌ። ግዳታ ነው። ተቀምጦ ቢሌ የተወዯዯ ነው።
አንዲንዳ እጁን (ከተክቢራው ጋር) ያነሳሌ።
በመቀጠሌ ወዯ ሶስተኛው ረከዒ ይነሳሌ ። ሶስተኛውም ሆነ አራተኛው ረከዒ ማዔዘን ናቸው ።
አራት ረከዒ የሚሰግዴም ከሆነ በተመሳሳይ ሁኔታ ይተገብረዋሌ ።
ነገር ግን ወዯ አራተኛ ረከዒ ከመነሳቱ በፉት ቀና ብል ግራ እግሩ ሊይ ሁለም አጥንት ወዯ ቦታቸው
እስኪመሇሱ ዴረስ (ሇተንሽ ጊዜ) ተስተካክል ይቀመጣሌ።
154. ከዚያም ወዯ ሁሇተኛው ረከዒ ሲቆም እንዲዯረገው መሬትን በእጁ ተመርኩዞ ይቆማሌ ።
155. በሶስተኛውም ሆነ በአራተኛው ረከዒ ሊይ ፊቲሃን ይቀራሌ ። ግዳታ ነው።
156. አንዲንዳ ተጨማሪ አንዴ ወይም ከዚያ በሊይ የቁርዒን አንቀፆችን ይቀራሌ ።

12. የአደጋ ጊዜ ቁኑት (አል-ቁኑቱ ሊናዚል)
157. በሙስሉሞች ሊይ አዯጋ ከመጣ በሶሊት ውስጥ ደዒ (ቁኑት) ማዴረግ ሱና ነው።
158. ደዒው የሚዯረገውም ከሩኩዔ ቀጥል " " ربنا ولك الحمدረበና ወሇከሌ ሀምዴ ከተባሇ በኃሊ ነው ።
159. በዚህን ጊዜ መዯረግ ያሇበት የተወሰነ ደዒ የሇም
። ከአዯጋው አይነት ጋር
ያዯርጋሌ።
160. እጁን ከፌ አዴርጎ ደዒውን ያዯርጋሌ።
161. ኢማም ከሆነ ዴምጹን ከፌ አዴርጎ ይሇምናሌ ።
162. ማዔሙሞች አሚን ይሊለ ።
163. ደዒውን ሲጨርስ አሊሁ አከበር ብል ስጁዴ ይወርዲሌ ።

የሚስማማ ደዒ

13. የዊትር ቁኑት ቦታወና ይዘቱ
164. የዊትርን ቁኑት አንዲንዳ እንዱዯረግ ተዯንግጓሌ ።
165. ቦታውም፡- በአዯጋ ጊዜ ከሚዯረገው ቁኑት በተሇየ ሁኔታ ከሩኩዔ በፉት ነው ።
166. በቁኑቱ ሊይ የሚከተሇውን ደዒ ያዯርጋሌ፡  وإنو ال يذل من، فإنك تقضي وال يقضى عليك، وقني شر ما قضيت، وبارك لي فيما أعطيت، وتولني فيمن توليت، وعافني فيمن عافيت،« اللهم اىدني فيمن ىديت
» وال منجا منك إال إليك، تباركت ربنا وتعاليت، وال يعز من عاديت،واليت
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«አሊሁመ ኢህዱኒ ፉመን ሀዯይት፤ ወዒፉኒ ፉመን ዒፇይት፤ ወተወሇኒ ፉመን ተወሇይት፤ ወባሪክ ሉ ፉማ
አዔጠይት፤ ፇኢነከ ተቅዱ ወሊዩቅዲ አሇይከ፤ ወኢነሁ ሊየዚለ መን ዋሇይት፤ ወሊ የኢዙ መን ኣዯይት፤
ተባረክተ ረበና ወተኣሇይት፤ ወሊ መንጃ ሚንከ ኢሊ ኢሇይከ ።»

«አሊህ ሆይ ! ላልችን ቀናውን መንገዴ እንዯመራሀው ሁለ እኔንም ምራኝ፤ ላልችን ይቅርታህን እንዯ
ቸርክ ሁለ እኔንም ይቅር በሇኝ፤ በሇገስከኝ ነገር ሁለ ረዴዓትህ አውርዴሌኝ፤ ከወሰንከው ክፈ ነገር
ጠብቀኝ።አንተ ወሳኝ ነህ በአንተ ሊይ የሚወስን የሇም ። አንተ ዋቢ የሆንከው ሰው አይዋረዴም ። አንተ ጠሊት
ያዯረከው ዯግሞ ከፌ ያሇ ዯረጃ አያገኝም ። ጌታይ ሆይ ረዴዓተ ብዙና የሊቅክ ነህ ። ከአንተ ዘንዴ መሸሻ
የሇም ወዯ አንተ ቢሆን እንጂ።»
167. ይህ ደዒዔ ከመሌዔክተኛው

አስተምህሮት ውስጥ ነው ። ባሌዯረቦቹ ይተገብሩት እንዯነበረው በ ነብዩ

ሊይ ሰሇዋትን ከማውረዴ ውጪ በዚህ ደዒዔ
መጠቀም አይቻሌም።41
168. ከዚያም ባሳሇፌነው ሁኔታ ሩኩዔ አዴረጎ

(ቁኑት) ሊይ ምንም አይነት ተጨማሪ ደዒዎችን

ሁሇቱን ሱጁድች ያዯርጋሌ ።

14. የመጨረሻው ተሸሁድና እና ተወሩክ42
169. ከዚያም ሇመጨረሻው ተሸሁዴ ይቀመጣሌ ። ሁሇቱም ግዳታ ናቸው።
170. በመጀመሪያው ተሸሁዴ ሊይ እንዲዯረገው በዚህኛውም ያዯርጋሌ ።
171. ነገር ግን በዚህኛው ተሸሁዴ ሊይ የግራ መቀመጫውን መሬት ሊይ በማስዯገፌ፤ ተረከዞቹን ወዯ ቀኝ
ጎኑ በማዴረግ፤ የግራ እግሩን በቀኝ ባቱ ስር በማዴረግ (በተወሩክ) ይቀመጣሌ።
172. የቀኝ ተረከዙን በመሬት ሊይ ይተክሊሌ ።
173. አንዲንዳም (የቀኝ ተረከዙን) ያስተኛዋሌ።
174. የግራ መዲፈን በግራ ጉሌበቱ ሊይ ተጭኖ ይዯገፇዋሌ ።

በነብዩ

ላይ ሰሇዋት ማውረድ እና ከአራት ነገሮች አላህን ጥበቃ መሇመን

175. በመጨረሻው ተሸሁዴ በነብዩ
ሊይ
41

ሊይ ሰሇዋት ማውረዴ ግዳታ ነው ። ይዘቱን በመጀመሪያው ተሸሁዴ

ገሌጸናሌ።

በቁኑት ሊይ ተጨማሪ ደዒዎችን መሇመን ይቻሊሌ ወይስ አይቻሌም ? ላሊው ምሁሮች የተሇያዩበት ጉዲይ ነው። የዚህ መጽሏፌ ፀሏፉ
መጨመር አይቻሌም ከሚለት ጎራ ናቸው። (ተርጓሚው)
42
ቀኝ እግርን ተክል ግራ እግርን በቀኝ እግር ስር በማሹሇክ በግራ መቀመጫ መቀመጥ ።
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176. ከአራት ነገሮች አሊህ እንዱጠብቀው ይሇምናሌ ።
» ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن عذاب القبر،« اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم

«አሊሁመ ኢኒ አዐዙ ቢከ ሚን አዛቢ ጀሀነም፤ ወሚን አዛቢሌ ቀብሪ፤ ወሚን ፉትነቲሌ ማህያ ወመማት፤
ወሚን ሸሪ ፉትነቲሌ መሲሂ ዯጃሌ ።» በማሇት።

«ጌታይ ሆይ ! ከጀሀነም እሳት፤ ከቀብር ቅጣት፤ ከህይወትና ከሞት ፇተና እና ከመሲሂ ዯጃሌ ፇተና ባአንተ
እጠበቃሇሁ።» 43

ከሰላምታ በፊት ዱዓዕ ማድረግ
177. ከዚያም የፇሇገውን ደዒዔ ሇራሱ ይሇምናሌ ። ከመሌዔክተኛው

የተገኙ ብዙ ያማሩ ደዒዎች አለ ።

ከነዚህ ደዒዎች ጥቂቱን እንኳ የማያውቅ ከሆነ፤ ሇመንፇሳዊውም ሆነ ሇአሇማዊው ህይወቱ
ከሚጠቅመው ጉዲይ የተገራሇትን ያህሌ ይሇምን ።

15. ሰላመታና አይነቶቹ
178. ከዚያም የቀኝ ጎን ጉንጩ በጣም እስኪታይ ዴረስ ወዯ ቀኝ በመዞር ያሰሊምታሌ ። ማዔዘን ነው።
179. ወዯ ግራም እንዱሁ የግራ ጎን ጉንጩ በጣም እስኪታይ ዴረስ በመዞር ያሰሊምታሌ -በሶሊተሌ ጀኢዛህ
ቢሆንም እንኳ።፡
180. በሶሊተሌ ጀናዛህ በስተቀር በሁለም ሰሊቶች ሊይ ኢማሙ ዴምፁን ከፌ አዴርጎ ያሰሊምታሌ ።
181. የሰሊምታ አይነቶች፡አንዯኛው፡- ""السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو
«አሰሊሙ አሇይኩም፣ ወረህመቱሊሂ፣ ወበረካቱህ።» - ወዯ ቀኝ

«የአሊህ ሰሊም፣ እዝነቱ እና በረከቱ በናንተ ሊይ ይሁን።»
"« "السالم عليكم ورحمة اهللአሰሊሙ አሇይኩም፣ ወረህመቱሊሂ።» - ወዯ ግራ

«የአሊህ ሰሊም እና እዝነቱ በናንተ ሊይ ይሁን።»

ሁሇተኛ፡- ከመጀመሪያው ጋር ተመሳሳይ ሆኖ፡- ""وبركاتو
43

«ወበረካቱህ» የሚሇው ሀረግ (ብቻ) ይቀነሳሌ።

ከህይወት ፇተና፡-የሰው ሌጅ በህይወት ዘመኑ ከሚፇተንባቸው ገንዘብ እና መጥፍ ስሜትን መከተሌ የመሳሰለት ። የመሞት ፇተና፡ - የቀብር
ፇተና እና የመሊዔክቶች ጥያቄ ። ከመሲሂዯጃሌ ፇተና፡ - ብዙ ሰዎች ተታሇው እንዯ ጌታ አዴርገው እንዱከተለት ምክንያት ከሚሆኑት
ተዒምራቶቹ።
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ሶስተኛ፡- "« "السالم عليكم ورحمة اهللአሰሊሙ አሇይኩም፣ ወረህመቱሊህ።» - ወዯ ቀኝ
"« "السالم عليكمአሰሊሙ አሇይኩም።» -ወዯ ግራ

«የአሊህ ሰሊም በናንተ ሊይ ይሁን።»

አራተኛ፡- ወዯ ፉት ሇፉት ዙሮ ትንሽ ወዯ ቀኝ እየተዘነበሇ፤ አንዴ ግዜ፡"« "السالم عليكمአሰሊሙ አሇይኩም» ይሊሌ ።

ሙስሉም ወንዴሜ ሆይ ! ይህ የነቢዩን

የሶሊት አሰጋገዴ ሊንተ ግሌፅ፤ በአዔምሮህ ሇመሳሌ እንዱመችህ

እና በአይንህ ፌንትው ብሊ እንዯትታይህ ሇማዴረግ በማሰብ እጥር ምጥን አዴርጌ ያቀረብኩት ጽሐፌ ነው ።
የነቢዩን
የሶሊት አሰጋገዴ በገሇፅኩት ሁኔታ ከሰገዴክ አሊህ ሶሊትህን እንዯሚቀበሌህ ተስፊ አዯርጋሇሁ ።
ምክንያቱም ይህን በመፇፀምህ በእርግጥ «አሰጋገዳን አይታችሁ ስገደ

።» የሚሇውን የመሌዔክተኛውን

ትዔዛዝ በተግባር ማሳየት ትችሊሇህና ። በመቀጠሌም አዯራ ! ሰሊትህን በሙለ ሌብ እና አሊህን በውስጥ
በመፌራት (በኹሹዔ) መስገዴ አሇብህ ። ይህም ባሪያው አሊህ ፉት የሚቆምበት ዋነኛው አሊማ ነውና
።
የነቢዩን
የሶሊት አሰጋገዴ በገሇፅኩሌህ አኳኋን አሊህን በመፌራት ከሳቸው የሶሊት አሰጋገዴ ጋር
ባቀራረብክ ሌክ አሊህ በቁርዒኑ ያመሊከተውን «ሶሊት ከአፀያፉና ከመጥፍ ነገሮች ትጠብቃሇች ።» የሚሇውን
ተከጃይ የሆነውን የሶሊትን ፌሬ ያስገኝሌሃሌ ።
በመጨረሻም አሊህ ሶሊታችንና ላልች ስራዎቻችንን እንዱቀበሇን እና ምንዲውንም እስከ ትንሳዓ ቀን
(«አሊህን ሰሊም በሆነ ሌቡ የተገናኘ ሰው ሲቀር፤ ገንዘብና ሌጅ
የማይጠቅምበት ቀን ።») ዴረስ
እንዱሰበስብሌን እሇምነዋሇሁ ።
«ምስጋና ሇአሊህ ተገባው።»
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በሶላት ዙሪያ የሚያውጠነጥኑ ጥያቄዎችና መልሶቻቸው44
ጥያቄ፡- ሰውየው ከቂብሊ ትንሽ ዘንበሌ ብል መስገደን ከተገነዘበ ሰሊቱን መዴገም አሇበትን?
መሌስ፡- ትንሽ ማዘንበሌ ጉዲት የሇውም። ይህ የሚሆነው ከመስጂዯሌ ሏራም ውጭ ሇሚሰግዴ ሰው ነው።
በመስጂዯሌ ሏራም ውስጥ ሇሚሰግዴ ሰው ቂብሊው ከዔባ ራሱ ነው። ስሇዚህ ዐሇሞች “ካዔባን ማየት የሚመቸው
ሰው ወዯ ከዔባ ዞሮ መስገዴ ግዳታ ይሆንበታሌ። ሰውየው በመስጂዯሌ ሏራም ውስጥ እየሰገዯ ወዯ ከዔባ ሳይሆን
ወዯ ላሊ አቅጣጫ ዞሮ ከሰገዯ ሰሊቱ ትክክሌ አይዯሇምና መዴገም አሇበት” ብሇዋሌ። አሊህ እንዱህ ይሊሌ፡- “…
ፉትህን ወዯ ተከበረው መስጊዴ (ከዔባ) አቅጣጫ አዙር፣ የትም ስፌራ ብትሆኑም ስትሰግደ ፉቶቻችሁን ወዯርሱ
አቅጣጫ አዙሩ።” 45
ሰውየው ከካዔባ ርቆ ያሇ ከሆነና ሉያየው ካሌቻሇ። መካ ውስጥ ቢሆንም እንኳ ወዯ ካዔባ አቅጣጫ ዞሮ መስገዴ
አሇበት። ትንሽ ማዘንበሌ ጉዲት የሇውም። ሇዚህም ነው ነብዩ
ሇመዱና ሰዎች ”በምስራቅና በምዔራብ መካከሌ
ያሇው (አቅጣጫ) ሁለ ቂብሊ ነው።” ያለት46። የመዱና ሰዎች ወዯ ዯቡብ ዞረው ስሇሆነ የሚሰግደት በምስራቅና
በምዔራብ መካከሌ ያሇው አቅጣጫ ሁለ ቂብሊቸው ነው። እንዯዚሁ ሇምሳላ ወዯ ምዔራብ ዞረው ሇሚሰግደም
በዯቡና በሰሜን መካከሌ ያሇው አቅጣጫ ሁለ ሇነሱ ቂብሊ ነው እንሊሇን።
ጥያቄ፡- ሰፌን በማስተካከሌ ሊይ የምንመረኮዝበት መሰረታዊ ነገር ምንዴነው ? ሰጋጁ ቁርጭምጭሚቱን አጠገቡ
ካሇው ሰው ቁርጭምጭሚት ጋር ማጋጠም ይችሊሌን?
መሌስ፡- ሰፌን ሇማስተካከሌ የምንመረኮዝበት ቁርጭምጭሚት ነው እንጂ የእግር ጣትን አይዯሇም።
ቁርጭምጭሚቶች መስመራቸውን እንዱጠብቁ አዴርጎ መቆም ነው። ረጅም እና አጭር እግር እንዲሇ ሁለ
ጣቶችም እንዯ የሰው እግር ይበሊሇጣለ። ስሇዚህ የሰፌን ቀጥተኛነትና መስተካከሌ ያሇ ቁርጭምጭሚት ማረጋገጥ
ያስቸግራሌ። ቁርጭምጭሚትን አጠገብ ካሇው ሰው ቁርጭምጭሚት ጋር ማጋጠምን በተመሇከተ ሰሃቦች
ያዯርጉት እንዯ ነበር ጥርጥር የሇውም። ሰፊቸውን ያስተካክለ የነበሩት ቁርጭምጭሚቶቻቸውን በማገጣጠም
ነው። ሰፈ ቀጥ ብል እንዱስተካከሌ እያንዲንደ ሰው ቁርጭምጭሚቱን አጠገቡ ካሇው ሰው ቁርጭምጭሚት ጋር
44

ይህ ክፌሌ የመጽሀፈ አካሌ አይዯሇም ። ከተሇያዩ የፇትዋ መፅሏፍች የተወሰዯ የተረጓሚው ጭማሪ ነው ።
ከህይወት ፇተና፡-የሰው ሌጅ በህይወት ዘመኑ ከሚፇተንባቸው ገንዘብ እና መጥፍ ስሜትን መከተሌ የመሳሰለት ። የመሞት ፇተና፡ - የቀብር
ፇተና እና የመሊዔክቶች ጥያቄ ። ከመሲሂዯጃሌ ፇተና፡ - ብዙ ሰዎች ተታሇው እንዯ ጌታ አዴርገው እንዱከተለት ምክንያት ከሚሆኑት
ተዒምራቶቹ።
45

46

ከህይወት ፇተና፡-የሰው ሌጅ በህይወት ዘመኑ ከሚፇተንባቸው ገንዘብ እና መጥፍ ስሜትን መከተሌ የመሳሰለት ። የመሞት ፇተና፡ - የቀብር
ፇተና እና የመሊዔክቶች ጥያቄ ። ከመሲሂዯጃሌ ፇተና፡ - ብዙ ሰዎች ተታሇው እንዯ ጌታ አዴርገው እንዱከተለት ምክንያት ከሚሆኑት
ተዒምራቶቹ።
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ያጋጥም ነበር። ስሇዚህ እያንዲንደ ሰው ይህንን ማዴረግ አሇበት፡ ነገር ግን ይህ ማሇት ቁርጭምጭሚቶች
እስከመጨረሻው ተገጣጥመው ይቆዩ ማሇት አይዯሇም። ዐሇማዎች እንዲወሱት ቁርጭምጭሚትን ማገጣጠም
በራሱ ተፇሌጎ ሳይሆን ሰፌን ሇማስተካከሌ ነውና።አንዲንዴ ሰው ከሌክ ያሌፊሌ። ይኸውም እግሩን በሰፉው ከፌቶ
ቁርጭምጭሚቱን አጠገቡ ካሇው ሰው ቁርጭምጭሚት ጋር ያገጣጥምና በትከሻዎቻቸው መካከሌ ግን ሰፊ ያሇ
ክፌተት ይቀራሌ። ይህ የሱና ተቃራኒ ነው። የሚፇሇገው ትከሻዎችና ቁርጭምጭሚቶች በትክክሌ ትይዩ
እንዱሆኑ ማዴረግ ነው።
ጥያቄ፡- በምሶሶዎች መካካሌ ቆሞ መስገዴ እንዳት ይታያሌ?
መሌስ፡- የቦታ ጥበት ባሇ ጊዜ በምሶሶዎች መካከሌ ቆሞ መስገዴ ይቻሊሌ። የቦታ ጥበት ከላሇ ግን አይቻሌም። ሶፌ
ይቆራረጣሌና።
ጥያቄ፡- ኒያን 47 በቃሌ መናገር እንዳት ይታያሌ?
መሌስ፡- ነብዩ
«ሁለም ስራዎች (የሚሇኩት) በኒያ ነው። ሁለም ሰው የነየተውን (ያሰበውን) ያህሌ ያገኛሌ።»
ብሇዋሌ48። የኒያ ስፌራ ሌብ ነው። በቃሌ መናገር አያስፇሌግም ። ውደዔ ሇማዴረግ ስትነሳ፤ ውደዔ እንዯምታዯርግ
አስበህ ነው። ይህ በራሱ ኒያ ነው። ትክክሇኛ አዔምሮ ያሇው ሰው እስካሌተገዯዯ ዴረስ ያሇ ኒያ ስራ አይሰራም።
ሇዚህም አንዲንዴ ኡሇሞች «አሊህ ያሇ ኒያ ስራን እንዴንሰራ ቢያስገዴዯን ኖሮ፤ መስራቱ የማይቻሌን ነገር እንዯ
አስገዯዯን ይቆጠር ነበር።» ያለት።
ነብዩም
ሆኑ ሶሀቦቻቸው ኒያን በቃሊቸው ይናገሩ እንዯነበረ አሌተዘገበም። ኒያን ዴምጻቸውን አሰምተው
በቃሊቸው የሚናገሩ ሰዎች፡- አንዴም ባሇማወቃቸው፤ ወይም ይህንን ይቻሊሌ የሚለትን ኡሇሞች በመከተሌ ነው።
እነዚህ ኡሇሞች ሌብና ምሊስ እንዱስማሙ ሇማዴረግ ኒያን በቃሌ መናገር ተገቢ ነው ይሊለ። እኛ ግን ይህ
አባባሊቸው ትክክሌ አይዯሇም እንሊሇን። ይህ በሸሪዒ የተዯነገገ ቢሆን ኖሮ ነብዩ
አንዴም በዴርጊታቸው ወይም
በቃሊቸው ሇኡመታቸው ባብራሩ ነበርና።
ጥያቄ፡- ደዒኡሌ ኢስቲፌታህ ሐክሙ ምንዴ ነው?

47

ከህይወት ፇተና፡-የሰው ሌጅ በህይወት ዘመኑ ከሚፇተንባቸው ገንዘብ እና መጥፍ ስሜትን መከተሌ የመሳሰለት ። የመሞት ፇተና፡ - የቀብር
ፇተና እና የመሊዔክቶች ጥያቄ ። ከመሲሂዯጃሌ ፇተና፡ - ብዙ ሰዎች ተታሇው እንዯ ጌታ አዴርገው እንዱከተለት ምክንያት ከሚሆኑት
ተዒምራቶቹ።
48

ከህይወት ፇተና፡-የሰው ሌጅ በህይወት ዘመኑ ከሚፇተንባቸው ገንዘብ እና መጥፍ ስሜትን መከተሌ የመሳሰለት ። የመሞት ፇተና፡ - የቀብር
ፇተና እና የመሊዔክቶች ጥያቄ ። ከመሲሂዯጃሌ ፇተና፡ - ብዙ ሰዎች ተታሇው እንዯ ጌታ አዴርገው እንዱከተለት ምክንያት ከሚሆኑት
ተዒምራቶቹ።
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መሌስ፡- ደዒኡሌ ኢስቲፌታህ (የመክፇቻ ደዒ) በፇርዴም ሆነ በሱና ሶሊት ውስጥ ሱና እንጂ ግዳታ አይዯሇም።
ነብዩ
ሲጠቀሙበት ከነበሩት ደዒዎች -አንዴ ጊዜ አንደን በላሊ ጊዜ ዯግሞ ላሊኛውን- እያፇራረቁ መጠቀም
የተወዯዯ ነው። የነቢዩን

ሱና በሁለም መሌኩ መተግበር አስፇሊጊ ነውና። አንደን ብቻ እንጂ ላሊውን የማያውቅ

ከሆነና ሁላም እሱኑ ብቻ የሚቀራ ከሆነም ችግር የሇውም። ነቢዩ

ሶሊት መክፇቻና በተሸሁዴ ሊይ የተሇያዩ

ደዒዎችን ይጠቀሙ የነበሩት ሇተከታዮቻቸው (ኡመታቸው) ሇማግራት ነው። እንዯዚሁም ከሶሊት በኋሊ ነብዩ
የተሇያዩ ዚክሮችን (ውዲሴዎችን) ያዯርጉ ነበር። ይህም ሇሁሇት ጥቅም ነው።
አንዯኛው፡- ሰው በአንዴ አይነት ደዒ ወይም ዚክር ሊይ እንዲይዘወትር ነው። ሰው በአንዴ ዒይነት ዚክር ሊይ
ከዘወተረ ነገሩ የተሇመዯ ይሆናሌ። ከተሇመዯ ዯግሞ ዚክሩን ሇማሇት ሳይፇሌገውም ይሇዋሌ። የተሇመዯ ስሇሆነ
ሳያስበው በምሊሱ ሉዘክር ይችሊሌና። ዚክሮቹ የተሇያዩ ከሆኑና ሰውየው አንዴ ጊዜ አንደን በላሊ ጊዜ ዯግሞ ላሊውን
ከዘከረ ግን ሌቡም ነቃ ብልና ትርጉሙንም እያስተነተነ ይዘክራሌ።
ሁሇተኛውን፡- ሇኡመቱ ሇማግራት ነው። ሰው እንዲስፇሊጊነቱ እየሇዋወጠ ዚክር ማዴረግ እንዱችሌ ነው። ሇነዚህ
ሁሇት ጥቅሞች ሲባሌ አንዲንዴ ዑባዲዎች ሇምሳላ፡- የመክፇቻ ደዒ፣ በተሸሁዴ ሊይ የሚዯረግ ደዒ እና ከሶሊት
በኋሊ የሚዯረጉ ዚክሮች በተሇያየ መሌኩ ነብዩ
ያዯርጉ ነበር።
ጥያቄ፡- ቀኝ እጅን በግራ እጅ ሊይ አዴርጎ ዯረት ሊይ ወይም ሌብ ሊይ ማዴረግ ሐክሙ ምንዴነው? ከእምብርት በታች
ማዴረግስ ሐክሙ ምንዴነው? በዚህ ሊይ በወንዴና በሴት መካከሌ ሌዩነት አሇ?
መሌስ፡- በሶሊት ውስጥ ቀኝ እጅን በግራ እጅ ሊይ ማዴረግ ሱና ነው። ይህን በተመሇከተ ሰህሌ ቢን ሰዔዴ እንዱህ
ይሊሌ፡- “ሰዎች ሶሊት ውስጥ ቀኝ እጃቸውን በግራ ክንዲቸው ሊይ እንዱያዯርጉ ይታዘዙ ነበር።”49 ነገር ግን የት ነው
የሚዯረገው? ሇሚሇው፡- ወዯ ሰሂህነት (ትክክሇኛነት) ይበሌጥ የሚቀርበው አስተያየት ዯረት ሊይ ማዴረጉ ነው።
ዋኢሌ ቢን ሏጀር “ነቢዩ
ቀኝ እጃቸውን በግራ እጃቸው ሊይ ያዯርጉና በዯረታቸው ሊይ ያኖሩ ነበር” ብሎሌና።50
ሏዱሱ ሰነደ ሊይ ዯዑፌነት (ዴክመት) ያሇበት ቢሆንም ከርሱ ላሊ ያሇው ቢዴዒ ነው፤ መሰረት የሇውም።
ከእምብርት በታች ማዴረግን በተመሇከተ ዏሉይ ያዯርጉ እንዯነበረ ተዘግቧሌ። ነገር ግን ዘገባው ዯዑፌ ነው። የዋኢሌ

49

ከህይወት ፇተና፡-የሰው ሌጅ በህይወት ዘመኑ ከሚፇተንባቸው ገንዘብ እና መጥፍ ስሜትን መከተሌ የመሳሰለት ። የመሞት ፇተና፡ - የቀብር
ፇተና እና የመሊዔክቶች ጥያቄ ። ከመሲሂዯጃሌ ፇተና፡ - ብዙ ሰዎች ተታሇው እንዯ ጌታ አዴርገው እንዱከተለት ምክንያት ከሚሆኑት
ተዒምራቶቹ።
50

ከህይወት ፇተና፡-የሰው ሌጅ በህይወት ዘመኑ ከሚፇተንባቸው ገንዘብ እና መጥፍ ስሜትን መከተሌ የመሳሰለት ። የመሞት ፇተና፡ - የቀብር
ፇተና እና የመሊዔክቶች ጥያቄ ። ከመሲሂዯጃሌ ፇተና፡ - ብዙ ሰዎች ተታሇው እንዯ ጌታ አዴርገው እንዱከተለት ምክንያት ከሚሆኑት
ተዒምራቶቹ።
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ቢን ሀጀር ሏዱስ ከሱ ይጠነክራሌ። በዚህ ሐክም ሊይ በሴቶችና በወንድች መካከሌ ሌዩነት የሇም። የሚሇያቸው
ማስረጃ እሰከላሇ ዴረስ ሴቶችና ወንድች በአህካም ሊይ እኩሌ ናቸው። በዚህ ሱና ሊይ ወንዴና ሴትን የሚሇይ
ትክክሇኛ ማስረጃ አሊውቅም።
ጥያቄ፡- በሶሊት ውስጥ ቁርዒን ሲቀራ፡- ዴምጽን አሰምቶ «ቢስሚሊህን» መቅራት ሁክሙ ምንዴን ነው?
መሌስ፡- ሚዛን የሚዯፊው (ራጂህ)አስተያየት «ቢስሚሊህን» ዴምጽን ከፌ አዴርጎ መቅራት ተገቢ አሇመሆኑ ነው።
ሱናው ዴምፅን ሳያሰሙ መቅራት ነው። የፊቲሃ አካሌ አይዯሇምና። ነገርግን አንዲንዴ ጊዜ ዴምጽ አውጥቶ ቢቀራ
ችግር የሇውም። እንዯውም አንዲንዴ ኡሇሞች አሌፍ አሌፍ ዯምጽን በማሰማት መቅራት ይገባሌ። ነብዩ
ዴምጽ
አውጥተው ይቀሩ እንዯነበረ ተዘግቧሌና ይሊለ።51 ነገር ግን ከነብዩ

በርግጠኝነት የተዘገበው ዴምጽ አውጥተው

እንዯማይቀሩ ስሇሆነ ዴምጽ አውጥቶ አሇመቅራቱ ይመረጣሌ።
ጥያቄ፡- ሶሊት ውስጥ ማእሙሙ ፊቲሃን የሚቀራው ኢማሙ ፊቲሃ ሲቀራ ነው ወይስ ኢማሙ ላሊውን ሱራ
ሲቀራ ነው?
መሌስ፡- ግዳታ እና ማእዘን የሆነው ፊቲሃ ሲቀራ ማዲመጥ ስሇሚያሰፇሌግ ፊቲሃን መቅራት ኢማሙ ከቀራ በኋሊ
ቢሆን ይመረጣሌ። ኢማሙ እየቀራ አብሮት ቢቀራ ሩክን የሆነውን ፊቲሃ አሊዲመጠም፤ ያዲመጠው ሱና የሆነውን
ከፊቲሃ በኋሊ ኢማሙ የቀራውን ምእራፌ ነው ማሇት ነው። በሊጩ ፊቲሃን ማዲመጥ ነው። ሩክን የሆነውን
ማዲመጥ ሱና የሆነውን ከማዲመጥ ይበሌጣሌና ። ይህ በአንዴ ወገን ሲሆን በላሊ ወገን ስናይ ዯግሞ ኢማሙ
“ወሇዴዲሉን” ሲሌ አንተ ተከታትሇሀው “አሚን” ማሇት አትችሌም። ይህ ከሆነ ዯግሞ ከጀማዒ ትወጣሇህ። ስሇዚህ
በሊጩ ኢማሙ ከቀራ በኋሊ መቅራቱ ነው።
ጥያቄ፡- ሰውየው ኢማሙ ፊቲሃን ከጨረሰ በኋሊ ቢዯርስ እና ኢህራም አዴርጎ ፊቲሃን መቅራት እንዯ ጀመረ እሱ
ፊቲሃንውን ሳይጨርስ ኢማሙ ሩኩዔ ቢወርዴ፤ ይህ ሰው ኢማሙን ተከትል ሩኩዔ መውረዴ አሇበት ወይስ
ፊቲሃን መጨረስ አሇበት?
መሌስ፡- ኢማሙ ሩኩዔ ሇመውረዴ ሲሌ ማዔሙሙ ከዯረሰና ሙለ ፊቲሃን መቅራት ካሌተመቸው ከሁሇት
ሁኔታዎች ውጭ ሉሆን አይችሌም። አንዯኛው ከፊቲሃ የቀረው አንዴ ወይም ሁሇት አንቀጽ ከሆነ እና ፊቲሃውን
ጨርሶ ኢማሙን በሩኩዔ ሊይ ሉዯርስበት የሚችሌ ከሆነ ፊቲሃውን ቢጨርስ ይመረጣሌ። የቀረው ብዙ ከሆነ እና
ኢማሙን በሩኩዔ ሊይ የማይዯርስበት ከሆነ ፊቲሃውን ባይጨርሰውም ሩኩዔ መውረዴ አሇበት።
ጥያቄ፡- “ኣሚን” ማሇት (ተእሚን) ሱና ነውን?
51

ከህይወት ፇተና፡-የሰው ሌጅ በህይወት ዘመኑ ከሚፇተንባቸው ገንዘብ እና መጥፍ ስሜትን መከተሌ የመሳሰለት ። የመሞት ፇተና፡ - የቀብር
ፇተና እና የመሊዔክቶች ጥያቄ ። ከመሲሂዯጃሌ ፇተና፡ - ብዙ ሰዎች ተታሇው እንዯ ጌታ አዴርገው እንዱከተለት ምክንያት ከሚሆኑት
ተዒምራቶቹ።
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መሌስ፡- አዎን “ኣሚን” ማሇት የጠበቀ ሱና ነው። በተሇይም ኢማሙ ኣሚን ካሇ። ከአቡሁረይራ በተሊሇፇው ሏዱስ
ነብዩ
“ኢማሙ ኣሚን ካሇ ኣሚን በለ። የርሱ ተእሚን (ኣሚን ማሇት) ከመሊኢካ ተእሚን ጋር የተገጣጠመ ሰው
ያሇፇው ወንጀለ ይማርሇታሌ።” ብሇዋሌ።52 የኢማሙና የማእሙሙ ተእሚን በአንዴ ጊዜ መሆን አሇበት። ነብዩ
“ኢማሙ “ወሇዴዲሉን ሲሌ “ኣሚን” በለ ብሇዋሌና።53
ጥያቄ፡- እናቴ ሶሊትን ትሰግዲሇች ነገር ግን በተሟሊ መሌኩ አትሰግዴም ። ምክንያቱም እሷ የምታውቀው ፊቲሃን
ብቻ ነው። ሳስተምራት ቶል ትረሳሇች። ሶሊቷ ተቀባይነት አሇው?
መሌስ፡- ሶሊቷ ተቀባይነት አሇው። በአንቺና በወንዴሞችሽ ሊይ እናታችሁ ተገቢውን እወቀት እስክታገኝ ዴረስ
በአቅማችሁ ያህሌ የማስተማር ግዳታ አሇባችሁ ። ፊቲሃ በቂ ቢሆንም እናታችሁን አጫጭር ሱራዎችን
እንዯ ‹‹ቁሌሁወሊሁ አሀዴ››፤ ‹‹ቁሌ አዐዙ ቢረቢሌ ፇሇቅ› › እና ‹‹ቁሌ አዐዙ ቢረቢናስ›› ብታስተምሯትና
መሀፇዝ (መሸምዯዴ) ብትችሌ በጣም የተሻሇ ነው ። በአሊህ ፌቃዴ በተዯጋጋሚ ካስተማራችኋት ትይዛሇች ።
ፊቲሃንም እንኳ የማያውቅ ሰው ሶሊቱ ተቀባይነት አሇው ። እንዱህ አይነት ሰው የሚችሇውን የቁርዒን
አንቀጽ ይቀራሌ ። ምንም የማይችሌ ከሆነ ቁርዒን በሚቀራበት ቦታ ሁለ ‹‹ሱብሃነሊህ››፣ ‹‹ወሇወሀምደ
ሉሊህ››፣ ‹‹ወሊኢሊሀ ኢሇሎህ››፣ ‹‹ወሊሁ አክበር›› በማሇት ሩኩዐን ያዯርጋሌ ። አሊህ ብሎሌና
«የምትችለትን የቁርዒን አንቀጽ ቅሩ ።»፤ «ያአቅማችሁን ያህሌ አሊህን ፌሩት ።» መሌዔክተኛውም< ሶሊቱን
ያበሊሸው ሰውዬ አስተምሩኝ ሲሊቸው «… ከዚያም የምትችሇውን የቁርዒን አንቀጽ ቅራ ።» አንዱሁም ሇዚያ
ቁርዒንን መቅራት ሇማይችሇው ሰውዬ ዯግሞ «ሱብሃነሊህ፣ ወሌወሀምደ ሉሊህ፣ ወሊኢሊሀ ኢሇሎህ፣ ወሊሁ
አክበር፤ ወሊሀውሇ ወሊቁወተ ኢሊቢሊሂሌ አሉዪሌ አዚም ።» በሌ ብሇዋሌና። ሶሊትን ሙለ በሙለ መተው
በፉጹም አይቻሌም። ስሇዚህ ሁለም አሊህን ፇርቶ በአቅሙ ያህሌ ሇመማር እየጣረ መስገዴ አሇበት።
የሚያውቁ ሰዎች ሌጅ፣ ዘመዴም ሆነ ባዔዴ የሚያውቁትን የማስተማር ግዳታ አሇባቸው። አሊህ ይህን
አስመሌክቶ እንዱህ ብሎሌና፡ - «በጥሩ ስራ እና በአሊህ ፌራቻ ሊይ ተጋገዙ ።»54 እንዱሁም «በጊዜያት
52

ከህይወት ፇተና፡-የሰው ሌጅ በህይወት ዘመኑ ከሚፇተንባቸው ገንዘብ እና መጥፍ ስሜትን መከተሌ የመሳሰለት ። የመሞት ፇተና፡ - የቀብር
ፇተና እና የመሊዔክቶች ጥያቄ ። ከመሲሂዯጃሌ ፇተና፡ - ብዙ ሰዎች ተታሇው እንዯ ጌታ አዴርገው እንዱከተለት ምክንያት ከሚሆኑት
ተዒምራቶቹ።
53

ከህይወት ፇተና፡-የሰው ሌጅ በህይወት ዘመኑ ከሚፇተንባቸው ገንዘብ እና መጥፍ ስሜትን መከተሌ የመሳሰለት ። የመሞት ፇተና፡ - የቀብር
ፇተና እና የመሊዔክቶች ጥያቄ ። ከመሲሂዯጃሌ ፇተና፡ - ብዙ ሰዎች ተታሇው እንዯ ጌታ አዴርገው እንዱከተለት ምክንያት ከሚሆኑት
ተዒምራቶቹ።
54

ከህይወት ፇተና፡-የሰው ሌጅ በህይወት ዘመኑ ከሚፇተንባቸው ገንዘብ እና መጥፍ ስሜትን መከተሌ የመሳሰለት ። የመሞት ፇተና፡ - የቀብር
ፇተና እና የመሊዔክቶች ጥያቄ ። ከመሲሂዯጃሌ ፇተና፡ - ብዙ ሰዎች ተታሇው እንዯ ጌታ አዴርገው እንዱከተለት ምክንያት ከሚሆኑት
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እምሊሇሁ የሰው ሌጅ በክስረት ሊይ ነው ያሇው ። አነዚያ ያመኑ፣ ዯግን ስራ የሰሩ፣ በእውነት እና በትዔግስት
ሊይ አዯራ የተባባለ ሲቀሩ።» 55
ጠያቂ እህት ሆይ አንቺና ወንዴሞችሽ እንዱሁም ላልች ዘመድቻችሁ ተባብራችሁ እናታችሁን በትዔግስት፣
በጥሩ ንግግር፣ ተስማሚ ጊዜና አካሄዴ በመጠቀም በተዯጋጋሚ ሳትሰሇቹ አስተምሯት ። ይህች የቅርቢቱ
አሇም የስራ፣ የመጠቃቀሚያ እና የመዯጋገፉያ ሀገር ናነች ። አሊህ ሁለንም ቅኑን መንገዴ እንዱመራ
ጸልታችን ነው።
ጥያቄ፡- በሶሊት ውስጥ አይንን መጨፇን እንዳት ይታያሌ ?
መሌስ፡- በሶሊት ውስጥ አይንን መጨፇን የተጠሊ (መክሩህ) ነው። ነቢዩ< ሲሰግደ ከነበረበት ስርዒት የተሇየ
ሁኔታ ነውና። ሇበቂ ምክንያት ሇምሳላ፡ - ግዴግዲ ወይም ምንጣፌ ሊይ ጌጣጌጥ ወይም ሇአይን የሚከብዴ
ሀይሇኛ የመብራት ጨረር ካሇ ወይም ሇላሊ አሳማኝ ምክንያት ከሆነ አይንን መጨፇን ችግር የሇውም ። ያሇ
ምክንያት ግን የተጠሊ ነው።
ጥያቄ፡- ሰሊትን በ«ኹሹዔ»56 እንዳት መስገዴ እንችሊሇን ? በሰሊት ውስጥ ቁርአን ስንቀራም ሆነ ከቁርአን
ውጭ “ኹሹዔ“ ሉኖረን የሚችሇው እንዳት ነው ?
መሌስ፡- “ኹሸዔ” የሰሊት ሌብና አስኳለ ነው። “ኹሸዔ” ማሇት ሌብን ሰብሰብ አዴርጎ መስገዴ ማሇት ነው ።
ሰውየው “ኹሸዔ”ን የሚያፊሌስበት ነገር ሌቡ ሊይ ከመጣበት ከተረገመው ሰይጣን “አዐዙቢሊህ
ሚነሸይጣንርረጂም” በማት በአሊህ ይጠበቅ። ነቢዩ
ይህን አዘዋሌና 57። ሰይጣን ሁለንም የሰው ኢባዲዎች
በተሇይም ከ‹ሸሃዯተይን› ቀጥሊ ከሁለም ዑባዲዎች በሊጭ የሆነችውን ሶሊት ዋጋ ሇማሳጣትና ውዴቅ ሇማዴረግ

55

ከህይወት ፇተና፡-የሰው ሌጅ በህይወት ዘመኑ ከሚፇተንባቸው ገንዘብ እና መጥፍ ስሜትን መከተሌ የመሳሰለት ። የመሞት ፇተና፡ - የቀብር
ፇተና እና የመሊዔክቶች ጥያቄ ። ከመሲሂዯጃሌ ፇተና፡ - ብዙ ሰዎች ተታሇው እንዯ ጌታ አዴርገው እንዱከተለት ምክንያት ከሚሆኑት
ተዒምራቶቹ።
56

ከህይወት ፇተና፡-የሰው ሌጅ በህይወት ዘመኑ ከሚፇተንባቸው ገንዘብ እና መጥፍ ስሜትን መከተሌ የመሳሰለት ። የመሞት ፇተና፡ - የቀብር
ፇተና እና የመሊዔክቶች ጥያቄ ። ከመሲሂዯጃሌ ፇተና፡ - ብዙ ሰዎች ተታሇው እንዯ ጌታ አዴርገው እንዱከተለት ምክንያት ከሚሆኑት
ተዒምራቶቹ።
57

ከህይወት ፇተና፡-የሰው ሌጅ በህይወት ዘመኑ ከሚፇተንባቸው ገንዘብ እና መጥፍ ስሜትን መከተሌ የመሳሰለት ። የመሞት ፇተና፡ - የቀብር
ፇተና እና የመሊዔክቶች ጥያቄ ። ከመሲሂዯጃሌ ፇተና፡ - ብዙ ሰዎች ተታሇው እንዯ ጌታ አዴርገው እንዱከተለት ምክንያት ከሚሆኑት
ተዒምራቶቹ።
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በጣም እንዯሚጓጓ ጥርጥር የሇውም። ወዯ ሰጋጁ ይመጣና ይህን አስታውስ ያን አስታውስ ይሇዋሌ 58። ሰውየው
ሌቡን ወዯ አሊህ ሇማዞር ከፌተኛ ጥረት ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። በሶሊቶቹ ውስጥ እነዚህ ወስዋሶች ከተከሰቱበት
ሩኩዔ ሊይም ይሁን ሱጁዴ ተቀምጦ ወይን ቆሞ “አዐዙቢሌሊህ ሚነሽሸይጣኒርረጂም ” ይበሌና ከሰይጣን በአሊህ
ይጠበቅ። በሰሊቱ ውስጥ “ኹሸዔ” እንዱኖረው ከሚረደት ነገሮች በሊጩ አሊህ ፉት በመቆም ሊይ መሆኑንና አሊህን
ሇብቻው ሆኖ እያነጋገረው መሆኑን ሌቡ እንዱያውቅ ማዴረግ ነው።
ጥያቄ፡- ነቢዩ
በፊቲሃና በላሊ ሱራ መካከሌ ዝም ይለ እንዯነበረ ተዘግቧሌን ?
መሌስ፡- በፊቲሃና በላሊ ሱራ መካከሌ የሚዯረገው ዝምታ ከነቢዩ < አሌተገኝ። ሆኖም አንዲንዴ ፈቀሃኦች59
ማእሙም ፊቲሃን ሇመቅራ እንዱያመቸው ኢማሙ ትንሽ ዝም ይበሌ ይሊለ ። ይህም ሇኢማሙም ትንፊሹን
ሇማረጋጋና ሇማእሙም ፊቲሃ እንዱቀራ በር ሇመክፇት ነው ። መቅራቱን ጀምሮ ኢማሙ ላሊ ሱራ መቅራት
ከጀመረ በኋሊም ቢሆን ሉጨርሰው ይችሌ ዘንዴ ረዥም ሳይሆን ትንሽ ዝምታ ያስፇሌጋሌ ይሊለ ።
ጥያቄ፡- አንዴ ሰው ጀምዒ ሶሊት ሉሰግዴ ሲመጣ ኢማሙ ሩኩዔ ሊይ እያሇ ቢዯርስበት ሁሇቴ ተክቢራ
ማዴረግ አሇበትን?
መሌስ፡- ሰውየው ኢማሙ ሩኩዔ ሊይ እያሇ ከገባና ሇኢህራም ተክቢራ ካዯረገ በኋሊ ሇሩኩዔ ተክቢራ ቢያዯርግ
ጥሩ ነው። ነገርግን የሩኩዔ ተክቢራ ሱና ስሇሆነ በእንዯዚህ ያሇ ግዜ ቢተውም ችግር የሇውም ።
ጥያቄ፡- በሶሊት ውስጥ የተወሩክ ሐክም ምንዴነው ? ሇወንዴና ሇሴት እኩሌ ነውን ?
መሌስ፡- ሁሇት ተሸሁዴ ባሊቸው እንዯ መግሪብ ፣ዑሻእ ፣ ዙህርና ዏስር ሰሊቶች በመጨረሻቸው ተሸሁዴ
ሊይ የተወሩክ አቀማመጥ ሱና ነው ። አንዴ ተሸሁዴ ብቻ ያሇው ሶሊት ግን ኢፌትራሽ እንጂ ተወሩክ
የሇውም። ሇወንዴና ሇሴት እኩሌ ነው ወይ ሇተባሇው ዯግሞ “አዎን” ነው ። ሇወንዴም ሆነ ሇሴት እኩሌ
ነው። በመሰረቱ በሸሪዒዊ አህካሞች እኩሌ አሇመሆናቸውን የሚያሳይ ማስረጃ እስከላሇ ዴረስ ወንዴና ሴት
እኩሌ ናቸው። በአሰጋገዴ ሁኔታዎች ሊይ ወንዴና ሴት እንዯሚሇያዩ የሚያመሇክት ትክክሇኛ የሆነ ሸሪዒዊ
ማስረጃ ዯግሞ የሇም። ስሇዚህ ሇሁሇቱም እኩሌ ነው ።
ጥያቄ፡- ሇዚክር “ሚስበሃ” (የዚክር መቁጠሪያ)ን መጠቀም እንዳት ያዩታሌ ?

58

ከህይወት ፇተና፡-የሰው ሌጅ በህይወት ዘመኑ ከሚፇተንባቸው ገንዘብ እና መጥፍ ስሜትን መከተሌ የመሳሰለት ። የመሞት ፇተና፡ - የቀብር
ፇተና እና የመሊዔክቶች ጥያቄ ። ከመሲሂዯጃሌ ፇተና፡ - ብዙ ሰዎች ተታሇው እንዯ ጌታ አዴርገው እንዱከተለት ምክንያት ከሚሆኑት
ተዒምራቶቹ።
59

ከህይወት ፇተና፡-የሰው ሌጅ በህይወት ዘመኑ ከሚፇተንባቸው ገንዘብ እና መጥፍ ስሜትን መከተሌ የመሳሰለት ። የመሞት ፇተና፡ - የቀብር
ፇተና እና የመሊዔክቶች ጥያቄ ። ከመሲሂዯጃሌ ፇተና፡ - ብዙ ሰዎች ተታሇው እንዯ ጌታ አዴርገው እንዱከተለት ምክንያት ከሚሆኑት
ተዒምራቶቹ።
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መሌስ፡- ሚስበሃን መጠቀም ይቻሊሌ። ነገር ግን በሊጩ በጣቶች ዚክር ማዴረግ ነው። ነቢዩ

“በጣቶቻችሁ

እየቆጠራችሁ ዚክር አዴረጎ (የውመሌቂያማ) ተጠይቀው ይናገራለና” ብሇዋሌና።60 ሚስበሃን መሸከም ሪያእ
(ይዩሌኝ ባይነት) ሉኖርበትም ይችሊሌ። በሚስበሃ ተስቢህ ወይም ዚክር የሚያዯረግ ሰው ብዙውን ጊዜ በሌቡ ሳያስብ
(ኒያ ሳይኖረው) ግራና ቀኝ እየተመሇከተ ዚክር ያዯርጋሌ። ጣትን መጠቀም ነው በሊጩና የሚሻሇው።
ጥያቄ፡- ከሰሊምታ በኋሊ የሚዯረጉ አዝካሮች ምን ምን ናቸው?
መሌስ፡- ከሶሊት በኋሊ ያሇውን ዚክር አሊህ በቁርዒኑ አዟሌ።
١٠٣ ُم ) النساء
َذضيْتُ ُم الص َذ
(فِإذَذا ق َذ
ً َُّصالةَذ فَذاذْ ُك ُروا اللَّصوَذ قِيَذ ًاما َذوقُقُع
ْ ودا َذوعَذلَذى ُجنُوبِك

»ሶሊትን በጨረሳችሁ ጊዜ ቆማችሁም፣ ተቀምጣችሁም፣ በጎናችሁ ተጋዴማችሁም አሊህን አውሱት።» (አሌ-ኒሳዔ፡
- 103)
አሊህ በጥቅለ ያዘዘበትን ይህን ዚክር ነብዩ
በግሌጽ አብራርተውታሌ። እናም ከሰሊምታ በኋሊ የሚከተለት
ዚክሮች ይባሊለ።
ሶስት ጊዜ፡  أستغفر اهلل-አስተግፉሩሊህ።
«አሊህ ምህረት እንዱያዯርግሌኝ እሇምናሇሁ፡«
ከዚያም፡-

 تباركت يا ذا الجالل واإلكرام،  ومنك السالم، اللهم أنت السالم
‹‹አሊሁመ አንተ ሰሊም ወሚንከ ሰሊም ተባረክተ ያ ዘሌጀሊሉ ወሌ- ኢክራም»
«አሊህ ሆይ! ሰሊም አንተ ነህ፤ ሰሊም ከአንተ ነው፤ የግርማዊነትና የክብር«› ባሇቤት የሆንክ ሆይ! ሌቅና ተገባህ።»
 لو الملك ولو الحمد وىو على كل شيء قدير، ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو

«ሊ-ኢሊሀ ኢሇ-ሎህ ወህዯሁ ሊሸሪከ ሇሁ ሇሁሌ ሙሌኩ ወሇሁሌ ሀምደ ወሁወ ዒሊ ኩሉ ሸይኢን ቀዱር»
«ከአሊህ በስተቀር ላሊ አምሊክ የሇም፤ ብቸኛ ነው፤ አጋርም የሇውም፤ ንግስና የሱ ነው፤ ምስጋና ይገባው፤ እርሱ
በሁለም ነገር ሊይ ቻይ ነው።»
 وال ينفع ذا الجد منك الجد، وال معطي لما منعت،اللهم ال مانع لما أعطيت

(አሊሁመ ሊ-ማኒአ ሉማ አዔጠይት ወሊ ሙዔጢየ ሉማ መነዔት ወሊ የንፇኡ ዘሌጀዱ ሚንከሌ ጀዴ)
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«አሊህ ሆይ! አንተ ሇሰጠኀው ነገር ከሌካይ የሇም፤ ሇከሇከሌከውም ነገር ሰጪ የሇም፤ የሀብት ባሇቤትም አይጠቅምም
ሀብት ከአንተ ነውና።»
مخلصين لو الدين ولو كره الكافرون،  وال نعبد إال إياه،ال إلو إال اهلل،  الحول وال قوة إال باهلل،  لو النعمة ولو الفضل ولو الثناء الحسن،  وال نعبد إال إياه،ال إلو إال اهلل

«ሊኢሎሀ ኢሇ-ሎሌ፣ ወሊ ነዔቡደ ኢሊ ኢያሁ ፤ሇሁ ኒዔመቱ ወሇሁሌ ፇዴለ፤ ወሇሁሌ ሰናኡሌ-ሀሰን፣ ሊ ሀውሇ፣
ወሊ ቁወተ ኢሊ ቢሌ-ሊህ። ሊ ኢሎሀ ኢሇ-ሎህ፣ ወሊ ነዔቡደ ኢሊ ኢያሁ፣ ሙክሉሲነ ሇሁዱነ ወሇው ከሪሀሌ ካፉሩን።»
«ከአሊህ በስተቀር ላሊ አምሊክ የሇም፤ ከርሱ በስተቀር ላሊን አንገዛም። ጸጋ የሱ ነው፤ ችሮታም የሱ ነው፤ ጥሩ
ውዲሴ የሱ ነው። በአሊህ ካሌሆነ መሊም ሀይሌም የሇም። ከአሊህ በስተቀር ላሊ አምሊክ የሇም፤ ካህዱያን ቢጠለትም
ሀይማኖትን ሇሱ አጥርተን እርሱን በስተቀር ላሊን አንገዛም።»
ከዚያም ሰሊሳ ሶስት ጊዜ፡  واهلل أكبر، والحمد هلل، سبحان اهلل
«ሱባሃነሊህ፣ ወሌ ሀምደ ሉሊህ፣ ወሊሁ አክበር›› ማሇት።
«ጥራት ሇአሊህ ይገባው።››፤ ‹‹ምስጋና ሇአሊህ ነው።››፤ ‹‹አሊህ ታሊቅ ነው።»
ከዚያም መቶኛ፡ لو الملك ولو الحمد وىو على كل شيء قدير، ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو

«ሊኢሊሀ ኢሇሎህ፣ ወህዯሁ፣ ሊሸሪከ ሇሁ፣ ሇሁሌ ሙሌኩ፣ ወሇሁሌ ሀምደ ወሁወ አሊ ኩሉ ሸይኢን ቀዱር።»
«ሱባሃነሊህ፣ ወሌሀምደ ሉሊህ፣ ወሊሁ አክበር›› የሚሇውን አንዴ ሊይ ሰሊሳ ሶስት ጊዜ ብትሌም ወይም ሇየብቻው
‹‹ሱባሃነሊህ›› ሰሊሳ ሶስት ጊዜ ፤ ‹‹ወሌሀምደ ሉሊህ›› ሰሊሳ ሶስት ጊዜ፤ ‹‹አሊሁ አክበር›› ሰሊሳ ሶስት ጊዜ ማሇትም
ትችሊሇህ። ሰሊሳ ሶስት፣ ሰሊሳ ሶስት ጊዜ ማሇቱን ትተህ አስር አስር ጊዜም ማዴረግ ትችሊሇህ።
ወይም ዯግሞ በዚህ ምትክ የሚከተለትን አራት ዚክሮች ሀያ አምስት ጊዜ ማሇት ትችሊሇህ። በአንዴ ሊይ መቶ
ይሆናሌ ማሇት ነው።
 واهلل أكبر، و ال إلو إال اهلل، والحمد هلل،سبحان اهلل
«ሱባሃነሊህ፣ ወሌሀምደሉሊህ፣ ወሊኢሊሀ ኢሇ-ሎህ፣ ወሊሁ አክበር»
ከነዚህ ከተጠቀሱት ዚክሮች የፇሇከውን መጠቀም ትችሊሇህ። ምክንያቱም በሸሪዒዊ መርህ በተሇያየ መሌኩ የተሊሇፈ
ኢባዲዎችን ሁለንም እየሇዋወጡ በተሇያየ ጊዜ መጠቀም ሱና ነውና። ሱናን በሁለም መሌኩ መፇጸም አስፇሊጊ
ነውና። ከሊይ የተጠቀሱት ዚክሮች በሁለም ሶሊቶች የሚዯረጉ አጠቃሊይ ዚክሮች ናቸው። በመግሪብና በሱብሂ ሶሊት
ሊይ፡ يحي ويميت وىو على كل شيء قدير، لو الملك ولو الحمد،ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو
«ሊኢሊሀ ኢሇሎህ ወህዯሁ ሊሸሪከ ሇሁ፣ ሇሁሌ ሙሌኩ ወሇሁሌ ሀምደ ዩህዪ ወዩሚቱ ወሁወ አሊ ኩሉ ሸይኢን
ቀዱር»
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የሚሇውና ‹‹ረቢ አጅርኒ ሚነ ናር›› ‹‹ጌታዬ ከዔሳት ጠብቀኝ›› የሚሇውን አስር አስር ጊዜ ማሇት ያስፇሌጋሌ።
ጥያቄ፡- በአንዲንዴ አገሮች ከፇርዴ ሰሊቶች በኋሊ በህብረት (በጀማዒ) ፊቲሃና ‹ኣየተሌ ኩርሲይ›ን ይቀራለ፣ ላሊም
ዚክር ያዯርጋለ። ሐክሙ ምንዴነው?
መሌስ፡- ከሰሊት በኋሊ በጀማዒ (በአንዴነት) ዴምፅ ከፌ አዴርጎ ፊቲሃንና ‹ኣየተሌ ኩርሲ›ን መቅራትና ዚክር ማዴረግ
ቢዴዒ ነው። ነቢዩ
እና ሰሃቦቻቸው ከሶሊት በኋሊ ከፌ ባሇ ዴምፅ ዚክር ያዯርጉ ነበር። ነገር ግን በጋራ ሳይሆን
ሁለም ሇየብቻቸው ነበር የሚያዯርጉት። ከፇርዴ ሰሊት በኋሊ ዴምፅን ከፌ አዴርጎ ዚክር ማዴረግ ሱና ነው። ኢብኑ
ዏባስ “በነቢዩ
ዘመን ፇርዴ ሶሊት ተሰግድ ሲያበቃ ዴምፅ ከፌ ተዯርጎ ዚክር ይዯረግ ነበር ”ብሎሌ። 61
ከሶሊት በኋሊ ፊቲሃን መቅራት በተመሇከተ ግን ያሇዴምፅም ሆነ ዴምፅን ከፌ አዴረጎ እንዯሚቀራ የሚያመሇክት
ከነቢዩ
የተሊሇፇ ሏዱስ መኖሩን አሊውቅም። ከነቢዩ
የተሊሇፇው ከሶሊት በኋሊ ‹ኣየተሌ-ኩርሲን›፣
‹ቁሌሁወሊሁ አሀዴን›፣ ‹ቁሌ-አኡዙ ቢረቢሌ ፇሇቅ›ን እና ‹ቁሌ-አኡዙ ቢረቢ ናሲን› መቅራት እንዯሚቻሌ
የሚያመሇክት ብቻ ነው።
ጥያቄ፡- ሶሊት ሲጠናቀቅ በመጨባበጥ «አሊህ ይቀበሇን» መባባሌ እርሶ እንዳት ያዩታሌ?
መሌስ፡- ከሶሊት በኋሊ መጨባበጥ እና «አሊህ ይቀበሇን» መባባሌ ምንም መሰረት የሇውም። ከነብዩ
ሆነ ከሶሃቦች
ይህንን ስሇማዴረጋቸው አሌተዘገበም።
ጥያቄ፡- ሱጀደ ሰህው- የሚያስወርደ ምክንያቶች ምን ምን ናቸው ?
መሌስ፡- ሇሱጁደ ሰህው ሶስት ምክንያቶች አለት ። እነሱም መጨመር፣ መቀነስ እና ጥርጣሬ ናቸው ።
መጨመር፡- የዚህ ምሳላው አንዴ ሰው በሶሊቱ ውስጥ ሩኩዔን ሲጨምር (ማሇትም በአንዴ ረከዒ ሊይ ሁሇቴ ሩኩዔ
ሲያዯርግ) ወይም ሱጁዴን ሲጨምር (በአንዴ ረከዒ ሶስቴ ሱጁዴ ሲያዯርግ) ወይም ላሊ የሶሊት ማዔዘን ወይም ዋጂብ
ሲጨምር ነው። በእንዯዚህ አይነት ጊዜ ካሰሊመተ በኋሊ ሱጁደ ሰህው ይወርዲሌ። ማሇትም ተሸሁዴ ይሌና
ያሰሊምታሌ። ከዚያም ሁሇት ሱጁዴ አዴርጎ እንዯገና ያሰሊምታሌ። መሌዔክተኛው
አምስት ረከዒ ሰግዯው ሰሃቦች
ሲያስታውሷቸው ሁሇት ሱጁዴ ከሰሊምታ በኋሊ ሰግዯዋሌ። በአንዴ ወቅት ነብዩ
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ከህይወት ፇተና፡-የሰው ሌጅ በህይወት ዘመኑ ከሚፇተንባቸው ገንዘብ እና መጥፍ ስሜትን መከተሌ የመሳሰለት ። የመሞት ፇተና፡ - የቀብር
ፇተና እና የመሊዔክቶች ጥያቄ ። ከመሲሂዯጃሌ ፇተና፡ - ብዙ ሰዎች ተታሇው እንዯ ጌታ አዴርገው እንዱከተለት ምክንያት ከሚሆኑት
ተዒምራቶቹ።

የነብዩ

አሰጋገድ

44

ኢብኑ መስዐድ ኢስላሚክ ሴንተር

አንደን እየሰገደ ከሁሇተኛው ረከዒ በኋሊ አሰሊመቱ። ከዚያም ሰሀቦች ሲያስታውሷቸው የቀሩትን ሁሇቱን ረከዒ
ሞለና አሰሊመቱ። ቀጥልም ሁሇት ስጁድችን ሰግዯው አሰሊመቱ።62
መቀነስ፡- ከሶሊት ግዳታዎች ወይም ማዔዘኖች ሲቀነስ ነው። የዚህ ሱጁዴ ከሰሊምታ በፉት ነው። ምሳላ ተሸሁዴን
ረስቶ ቆመ፤ በሩኩዔ ሊይ ሱብሃነ ረቢየሌ-አዔሊ ማሇትን ረሳ፤ በእንዱህ ጊዜ ሳያሰሊምት ሱጁደ ሰህው ይሰግዲሌ።
ይህን ግዳታ በመተው ሶሊቱ ተጓዴሎሌና ከመሰሊመቱ በፉት ሁሇት ሱጁዴ መስገደ ሶሊቱ ከመጠናቀቁ በፉት ይህን
ጉዴሇት ሇመጠገን ነው። የአብዯሊ ብን ሁየይና ያስተሊሇፇው ሀዱስ ሇዚህ መረጃ ነው። «ነብዩ
ዙህርን ሲሰግደ
የመጀመሪያውን ተሸሁዴ ሳይቀመጡ ተነሱ። ሶሊትን ሲጨርሱ ሰዎች ሰሊምታን ያዯርጋለ ብል ሲጠብቁ
በተቀመጡበት አሊሁ አክበር ብሇው ሁሇት ሱጁድችን ሰገደ ከዚያም አሰሊመቱ።»
ጥርጣሬ፡- ጥርጣሬ ማሇት ጉዴሇቱን ወይም ጭማሪ መሆኑን መጠራጠር ነው። ሇምሳላ ሶስት ረከዒ ሰገዴኩ ወይስ
አራት ብል መጠራጠር። እንዱህ አይነቱ በሁሇት ይከፇሊሌ።
አንዯኛው፡- አንደ ጥርጣሬ ማሇትም መጉዯለ ወይም መጨመሩ አመዝኖ ሲገኝ። ይህ ከሆነ ጥርጣሬ ወዲመዘነው
በማዘንበሌ የተቀረውን ሶሊቱን ይሞሊሌ። ከዚያም ካሰሊመተ በኋሊ ሱጁደ ሰህው ያዯርጋሌ። ሇዚህ መረጃው ኢብን
መስዐዴ ባስተሊሇፈት ሀዱስ ነብዩ
አለ፡- «አንዲችሁ በሶሊት ውስጥ ከተጠራጠረ፤ ጥርጣሬው ወዯ ሚያመዝንበት
ተሞርክዞ ሶሊቱን ይጨርስ። ከዚያም ይሰሊመት። ከሰሊምታ በኋሊ ሁሇት ሱጁዴ ይስገዴ።»
ሁሇተኛው፡- ሁሇቱም ጥርጣሬዎች እኩሌ ከሆኑ እርግጠኛ በሆነበት ማሇትም በትንሹ ሊይ ይወሰንና ሶሊቱን
ይሞሊሌ። ከዚያም ከማሰሊመቱ በፉት ሱጁደ ሰህው ያዯርጋሌ። የመሌዔክተኛው
ፇሇግ የሚያመሇክተው ይህንን
ነው።
ስሇዚህ፡-ሱጁደ ሰህው ከሰሊምታ በፉት የሚሆነው አንዴን ዋጂብ ከተወ ወይም በረከዒ ብዛት ከተጠራጠረና
ከጥርጣሬው አንደ ካሊመዘነ ነው። በሶሊት ሊይ ከጨመረ ወይም ጥርጣሬ ኖሮ አንደ ጥርጣሬ ካመዘነ ግን ሱጁደ
ሰህው ከሰሊምታ በኋሊ ይሆናሌ።
ጥያቄ፡- አንዴ ሰጋጅ ሶስት ወይም አራት ረከዒ መስገደን ከተጠራጠረ ምን ማዴረግ አሇበት ?
መሌስ፡- በጥርጣሬ ግዜ እርግጠኛ ከሆነበት ይነሳና የቀረውን ይሞሊሌ ። ከሊይ ሇተገሇጸው ጥያቄ ሶስት ወይም
አራት ረከዒ መስገደን ከተጠራጠረ ሶስት ረከዒ ሇመስገደ እርግጠኛ ነውና ሶስት እንዯሰገዯ አስቦ አራተኛውን
መጨመር አሇበት። ከዚያም ከማሰሊመቱ በፉት ተጨማሪ ሁሇት ስጁዴ (ስጁደ ሰህው) ይሰግዲሌ። ሇዚህም
መረጃችን፡- «አንዲችሁ በሶሊት ውስጥ ሶስት ወይም አራት ረከዒ መስገደን ከተጠራጠረ የሚያጠራጥረውን
62

ከህይወት ፇተና፡-የሰው ሌጅ በህይወት ዘመኑ ከሚፇተንባቸው ገንዘብ እና መጥፍ ስሜትን መከተሌ የመሳሰለት ። የመሞት ፇተና፡ - የቀብር
ፇተና እና የመሊዔክቶች ጥያቄ ። ከመሲሂዯጃሌ ፇተና፡ - ብዙ ሰዎች ተታሇው እንዯ ጌታ አዴርገው እንዱከተለት ምክንያት ከሚሆኑት
ተዒምራቶቹ።

የነብዩ

አሰጋገድ

45

ኢብኑ መስዐድ ኢስላሚክ ሴንተር

ይተውና እርግጠኛ በሆነበት ሊይ ይሙሊ ። ከዚያም ከማሰሊመቱ በፉት ሁሇት (ተጨማሪ) ሱጁድችን ያዴርግ።
የሚሇው ሙስሉም የዘገበው የመሌዔክተኛው
ንግግር ነው።
ከሁሇቱ ጥርጣሬዎች ወዯ አንዯኛው ካመዘነ ዯግሞ በጣም በጠረጠረው ሊይ ተሞርክዞ ይስገዴና ከዚያም
ከሰሊምታ በኋሊ ሁሇት ስጁድችን ያዴርግ ። መሌዔክተኛው
ይህን በማስመሌከት የሚከተሇውን ብሇዋሌና ።
«አንዲችሁ በሶሊታችሁ ሊይ ከተጠራጠራችሁ ይበሌጥ በሚጠረጥረው ሊይ ተሞርክዞ ይስገዴ ። ከዚያም
ከተሰሊመተ በኋሊ ሁሇት ስጁዴ ይስገዴ ።»63
ጥያቄ፡- አንዴ ሰው የመጀመሪያውን ‹ተሸሁዴ› ቢረሳና (ጉዴሇቱን ሇሟሟሊት ሚሰገዯውን) ሱጁደ ሰህውንም
ቢረሳ ምን ማዴረግ አሇበት ?
መሌስ፡- እንዯ አሰሊመተ ካስታወሰ ሱጁደ ሰህውን ይስገዴ ። ነገርግን ብዙ ከቆየ በኋሊ ካስታወሰ ምንም
ማዴረግ የሇበትም ። ሶሊቱም ትክክሌ ነው። በትክክኛው የኡሇሞች አስተያየት መሰረት ።
ጥያቄ፡- ኢማሙ ረስቶ አንዴ ረከኣ ከጨመረና እኔ ዯግሞ ተቀዴሜ ስሇነበር በዚያ በተጨመረው ረከኣ ሶሊቴን
ብሞሊ ሶሊቴ ትክክሌ ይሆናሌን ? በሱ ብቻ ሳሌወሰን አንዴ ረከኣ ብጨምርስ ?
መሌስ፡- በትክክሇኛው አስተያየት የአንተ ሶሊት ትክክሌ ነው ። የሰገዴከው ሙለ ነውና ። የኢማሙ ጭማሪ
ሇራሱ ነው። እርሱ ረስቶ ስሇሆነ አይጠየቅበትም። እርሱ ከጨረሰ በኋሊ አንተ ተነስተህ ብትጨምር ዯግሞ
ያሇ ምንም ምክንያት አንዴ ረከዒ ስሇጨመርክ ሶሊትህ ይበሊሻሌ ።
ጥያቄ፡- ሰውየው በፇጅር ሶሊት (ከጀማዒ) አንዴ ረከዒ ቢያመሌጠው ኢማሙ ካሰሇመተ በኋሊ ተነስቶ ሲሞሊ
ዴምፁን አሰምቶ ነው ወይስ ሳያሰማ መቅራት ያሇበት ?
መሌስ፡- ምርጫ አሇው ። ነገር ግን በሊጩ ዴምፁን ሳያሰማ መቅራቱ ነው ። ምክንያቱም ላሊም ሰው እንዯሱ
ሶሊቱን የሚሞሊ ስሇሚኖር ሉረብሸው ይችሊሌና ።
ጥያቄ፡- በሚሰግዴ ሰው ፉት ማሇፌ ሶሊትን ይቆርጣሌን ? የሚያሌፇው ሰው ወንዴም ወይም ሴት፣ ዘመዴ
ወይም ባዔዴ ቢሆን ሌዩነት አሇውን?
መሌስ፡- ወንዴ ማሇፈ የሴትን ሶሊት አያበሊሽም ። ነገርግን በሰጋጅ ፉት ወይም በሱና በከሇሊው (ሱትራው)
መሀሌ ማሇፌ ሇማንም አይፇቀዴም፤ ሰጋጁ ወንዴም ሆነ ሴት ። ሶሊትን የሚቆርጡት ሇአቅመ አዲም
የዯረሰች ሴት፣ አህያ፣ እና ጥቁር ውሻ ናቸው ። በዚህ ሊይ አቡ ሁረይራ፣ አቡ ዘርና ኢብን አባስ
ያስተሊሇፈት ሶሂህ ሀዱስ አሇ።
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ከህይወት ፇተና፡-የሰው ሌጅ በህይወት ዘመኑ ከሚፇተንባቸው ገንዘብ እና መጥፍ ስሜትን መከተሌ የመሳሰለት ። የመሞት ፇተና፡ - የቀብር
ፇተና እና የመሊዔክቶች ጥያቄ ። ከመሲሂዯጃሌ ፇተና፡ - ብዙ ሰዎች ተታሇው እንዯ ጌታ አዴርገው እንዱከተለት ምክንያት ከሚሆኑት
ተዒምራቶቹ።
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ጥያቄ፡- ውየው በመስገዴ ሊይ እያሇ ከነሰረው ሕክሙ ምንዴን ነው ? ሌብሱስ ይነጀሳሌን?
መሌስ፡- ነስር ብዙም ይሁን ትንሽ ውደእ አያፇርስም ። እንዯዚሁም ከሁሇቱ መንገድች (ከፉንጢጣና ሽንት
መሽኛ) ውጭ የሚወጣ ማንኛውም ነገር ውደእ አያበሊሽም ። እንዯ ሚያበሊሽ ከነብዩ
የተዘገበ ነገር
የሇምና። “አስለ” (መሰረቱ) የጡሃራ መኖር ነው። ይህ ጡሃራ (ውደእ) የፀናው ሸሪዒዊ ማስረጃ
በሚያመሇክተው መሰረት ነው ። በሸሪዒዊ ማስረጃ የፀና ነገር ዯግሞ በሸሪዒዊ ማስረጃ እንጂ ውዴቅ ሉሆን
(ሉፇርስ) አይችሌም። ከሁሇቱ መንገድች ውጭ የሚወጣ ነገር ወደእ ሇማፌረሱ ዯግሞ ማስረጃ የሇም ።
ስሇዚህ ነስር ወይም ትውከት ብዙም ሆነ ትንሽ ውደእ አያፇርስም ። ነገር ግን ሶሊት ውስጥ የሚረብሽህና
የሚያስቸግርህ ከሆነ ወይም ሶሊትን በ‹ኹሹዔ›ና በእርጋታ ሇመፇፀም የማያስችሌህ ከሆነ ሰሊቱን አቋርጠህ
መውጣትህ ችግር የሇውም ። መስጊዴ ውስጥ ከሰገዴክና ነስሩ ወይም ትውከቱ መስጊዴ የሚያበሊሽ ከሆነ
ዯግሞ አቋርጠህ የመውጣት ግዳታ አሇብህ ። ከዚህ የነስር ዯም ሌብስ የሚነካው ትንሽ ከሆነ ሌብስን
አይነጅስም።
ጥያቄ፡- እየሰገዴኩ ሳሇሁ ጥያቄ ብጠየቅ እና ሇዛ ጥያቄ በምሌክት መሌስ ብሰጥ እንዳት ይታያሌ ? ሇምሳላ
እየሰገዴኩ ከኋሊይ እኔን ሇመከተሌ ያፇሇገ ሰው መጥቶ ሱና እየሰገዴክ ነው ብል ቢጠይቀኝ በጭንቅሊቴ
አዎንታዊ ወይም አለታዊ መሌስ መስጠት እችሊሇሁን ?
መሌስ፡- በሶሊት ውስጥ ሆኖ ማመሊከት ይቻሊሌ። ምንም ችግር የሇውም። ሶሊትንም አያበሊሽም። የፌጡራን
ሁለ መሪ እና አስተማሪ የሆኑት መሌዔክተኛችን
ተግብረውታሌና። የሳቸው ባሌዯረቦችም
ተጠቅመውበታሌ። ሌጠብቅህ ብል ቢጠይቅህ አንተ በሶሊት ውስጥ ሆነህ ሇዚያ ምሊሽ በጭንቅሊትህ
ብታመሊክት ምንም ችግር የሇውም ። ወይም የሆነ ጥያቄ ብትጠየቅና አዎ ወይም አይዯሇም ብሇህ በምሌክት
መሌስ ብትሰጥ ስህተት አሌሰራህም ። መሌዔክተኛውም < ተግብረውታሌና። ሰሊምታንም ቢሆን በምሌክት
መሌሰዋሌ።
ጥያቄ፡- ወዯ መስጊዴ ስገባ ሶሊት ተጠናቆ አንዴ ሰው እየሰገዴ አገኘሁት ። የሚሰግዯው ፇርዴ ይሁን ሱና
ማወቅ አሌቻሌኩም ምን ማዴረግ አሇብኝ ?
መሌስ፡- ጠይቀኀው በምሌክት እንዱነግርህ ማዴረግ ትችሊሇህ ። ዝም ብሇህ ተከትሇኀው ብትሰግዴም ችግር
የሇውም። እየሰገዯ ያሇው ሱና ከሆነ ሲጨርስ አንተ የቀረውን ትሞሊሇህና ።
ጥያቄ፡- አንዴ ሰው ሇሶሊት መስጊዴ ሲገባ ሶፈ ሞሌቶ ቢገጥመውና ከኋሊ ህጻናት ብቻቸውን እየሰገደ ቢሆን
ምን ማዴረግ አሇበት ? ብቻውን ከኋሊ መቆም ወይስ ከህፅጻናት ጋር መስገዴ ?
መሌስ፡- ሰጋጁ መስጊዴ ሲገባ ሶፈ ሞሌቶ ከሆነ በሶፍች መሀሌ ሇሱ የሚበቃ ቀዲዲ ያገኝ እንዯሆነ ይፇሌግ ።
ወይም የሚመች ከሆነ ከኢማሙ በቀኝ ጎን ቆሞ ይስገዴ ። ይህን ካሌቻሇ ላሊ አብሮት የሚሰግዴ ሰው
እስኪመጣ መጠባበቅ አሇበት ። ብቻውን ከሶፌ ኋሊ ቆሞ መስገዴ አይችሌምና ። ህጻናቶቹ ከሰባት አመት በሊይ
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ከሆኑ ከነሱ ጋር መስገዴ ይችሊሌ ። ከዚያ በታች ከሆኑ ግን ብቻ ከመስገዴ አይሇይም ። መሌዔክተኛው <
«ከሶፌ ኋሊ ብቻውን ቆሞ የሚሰግዴ ሶሊቱ ትክክሇኛ አይዯሇም ።» በማሇታቸው ሶሊቱ ተቀባይነት የሇውም ።
ጥያቄ፡- አንዴ ሰው መስጊዴ ሲገባ ሶፈ ሞሌቶ አገኘው ። ሉያስገባው የሚያስችሌ ክፌት ቦታ አሊገኘም
ከኢማሙ በቀኝ ጎን ሇመስገዴም አሌተመቸውም ። ሶሊቱ ዯግሞ እያመሇጠው ነው ። ከሶፌ ኋሊ ቆሞ
ብቻውን መስገዴ አሇበት ወይስ ፉት ሇፉት ካሇው ሶፌ አንዴ ሰው ጎትቶ አብሮት መስገዴ አሇበት ?
መሌስ፡- ሁኔታው በጥያቄው እንዯተገሇጸው ክፌት ቦታ ካሊገኘና ከኢማሙ በቀኝ ጎን መስገዴ ካሌቻሇ ሶሊቱ
እየተጠናቀቀ ቢሆንም እንኳ አብሮት የሚሰግዴ ሰው ይጠብቅ ። ካሊገኘ ኢማሙ ሶሊቱን ሲጨርስ ላሊ ጀምዒ
ጠብቆ ይስገዴ። ላሊ ጀምዒ ካሊገኘም ሇብቻው ይስገዴ። ምንም ወንጀሌ አይኖርበትም ። አሊህ በአቅማችሁ
ያህሌ ፌሩኝ ብሎሌና። መሌዔክተኛውም
ኢማሙ አህመዴ በዘገቡት ሀዱስ «የዘዝኳችሁን በአቅማችሁ
ያህሌ ተግብሩት።» ብሇዋሌ።
ሶሊት ኢባዲ እንዯመሆኑ በታዘዝነው መሌኩ ነው መተግበር ያሇብን ። ከሶፌ ኋሊ ብቻ ቆሞ መስገዴ
የሚከሇክሇው ሀዱስ ሶሂህ (ተቀባይነት ያሇው ) ነው። ሰውን ጎትቶ መስገዴ የሚፇቅዯው ሀዱስ ዯግሞ ድኢፌ
(ተቀባይነት የላሇው ዯካማ) ሀዱስ ነው። እንጠቀምበት እንኳ ብንሌ ከፉቱ ሶፌ ሰው ስንጎትት በሶፈ ሊይ
ክፌተት ይፇጠራሌ። መሌዔክተኛው < ዯግሞ ሶፌን እንዴንሞሊና ክፌተትን እንዴንዘጋ ነው ያዘዙን ።
ጥያቄ፡- ከመስኪዴ ውጭ ሇምሳላ ከመስኪዴ ጋር በተገናኙ መንገድች ሊይ የሚሰግደ ሰዎች ሐክም
ምንዴነው?
መሌስ፡- መስኪዴ ሇሰጋጆች የማይበቃ ከሆነና ከመስኪዴ ጋር በሚገናኙ መንገድች ሊይ ቢሰግደ ኢማሙን
መከተሌ እስከቻለ ዴረስ ችግር የሇውም ። ኢማሙን መከተሌ ግዳታ ነውና ።
ጥያቄ፡- ዯም ሳያቋርጥ የሚፇሳት ሴት እንዳት ነው የምትሰግዯው ?
መሌስ፡- ዯም ሳያቋርጥት የሚፇሳት ሴት በተሇምድ የወር አበባዋ የሚቆይበት ግዜ ያህሌ ሳትሰግዴ
ትቆያሇች። ሇምሳላ፡- በተሇምድ የወር አበባዋ ሁላም በወር መጀመሪያ መጥቶ ሇስዴስት ቀን የሚቆይ ከሆነ
እሷም ሁላም በወሩ መጀመሪያ ሊይ ሇስዴስት ቀናት ሳትሰግዴ ትቆያሇች ። ስዴስቱን ቀን ስትጨርስ ታጥባ
ሶሊታን ትሰግዲሇች።
ይህች ሴት እና መሰልቻ የሚሰግደበት ሁኔታ፡ - የፇርዴ ሶሊት ወቅት (ጊዜ) ሲገባ ብሌቷን በዯንብ ታጥብና
በጥጥ ወይም በጨርቅ ሸፌና ታስረዋሇች ። ከዚያም ውደዔ አዴርጋ ትሰግዲሇች ። ከፇርዴ ሶሊት ጊዜ ውጪ
ሱና መስገዴ ከፇሇገችም በእንዯዚሁ ሁኔታ ትሰግዲሇች ። በዚህ ሁኔታ ከቆየች መቸገሯ ስሇማይቀር ዙሁር
እና አስርን ፤መግሪብን እና ኢሻዔን እያጣመረች መስገዴ ትችሊሇች ። ማሇትም በቀን ውስጥ አምስት ጊዜ
ታጥባ ውደዔ በማዴረግ ፇንታ ሦስት ጊዜ ታዯርጋሇች ።

-ተፇጸመ-

የነብዩ
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 إدارة األوقاف الخيرية
 قسم تطوير المناىج ال ّدراسية

عنوان المركز
 +251112781893
Fax: +251112779660
E-mail: info@nesiha.org
www.nesiha.org
ADDIS ABABA
ETHIOPIA
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አሰጋገድ

 مركز تحفيظ القرآن الكريم (للبنين وللبنات)
 مركز تعليم القرآن الكريم وتربية األطفال
 قسم كفالة ال ّدعاة والمدرسين ودعم المدارس وتطوير المناىج ال ّدراسية
العامة
 المكتبة العلميّة ّ
 مركز ال ّدعوة عبر اإلنترنت
الصم بلغة اإلشارة
 قسم تعليم ّ
 قسم تثقيف طلبة العلم الشرعي من خريجي الحلقات العلمية أكاداميا
 قسم عمارة المساجد
 قسم كفالة ال ّدعاة والمدرسين

የነብዩ
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የነብዩ

مهمة خالل وقت قصير بتخطيط استراتيجية
وبعون اهلل تعالى حقق المركز إنجازات ّ
الصحيح والدِّفاع عنو والتصدي لألفكار
عامة لل ّدعوة محورىا األساسي نشر ال ّدين بمفهومو ّ
ّ
األمة
الهدامة ،ويعلوىا نشر العلم ّ
الصحيح المستمد من الكتاب والسنّة على فهم سلف ّ
بوسائل مختلفة وفي مناطق متفرقة في البالد.

أقسام المركز
يشمل المركز ع ّدة أقسام منها-:
 مركز ال ِهداية لتعليم المهتدين الجدد
شرعيّة للبنات
 معهد اللغة العربية والعلوم ال ّ
 معهد دار الحديث لتدريب ال ّدعاة والمدرسين

ኢብኑ መስዐድ ኢስላሚክ ሴንተር
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የነብዩ

نبذة تعريفية عن مركز ابن مسعود اإلسالمي
الرِح ِ
يم
حم ِن َّص
بس ِم اهلل َّص
الر َذ
ْ
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارك على محمد وعلى آلو وصحبو ،أما بعد-:
أ ِ
ماحصل على شهادة
ُنشئ مركز ابن مسعود اإلسالمي في شهر شعبان سنة  1430ى ُق بعد
َذ
الرخصة كهيئة دينية من وزارة العدل اإلثيوبي برقم  0034تم ّكنو من القيام بأنشطة دعويّة
ّ
تخدم اإلسالم والمسلمين بطرق منتظمة في مجاالت كثيرة .فهو حافل بأنشطة علميّة مختلفة
من ال ّدروس والمحاضرات واألنشطة الثقافية والندوات والمسابقات ال ّدينية وال ّدورات العلميّة
وغيرىا.

የነብዩ

አሰጋገድ

52

ኢብኑ መስዐድ ኢስላሚክ ሴንተር

ሇተሟሊ ጥቅም ይህንንም ያንብቡ!!!

ጥሪ ወደ ሶላት!!!
ሀያ አሇ ሶላህ!!!
ዝግጅት፦ ኻሊድ አቡ ሷሊህ
ትርጉም፡- ኒዛሙዲን አወል (አቡ አይመን)

حي على الصالة
ّ

 خالد أبو صالح:إعداد
 نظام ال ّدين ّأول:ترجمة
أمهري – إثيوبيا

